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Én, Molnár F. Árpád (sz.: Kecskemét, 1972.11.13.; an.: Retezár Mária)

ismeretlen tettesek ellen
büntető feljelentést teszek

a Büntető törvénykönyv (Btk.) 282. §-a szerinti Bűnpártolás
- a Btk. 305. §-a szerinti Hivatali visszaélés bűntette
- a Btk. 142. § (1) c) szerint minősülő Népirtás bűntette
- és más felmerülő bűncselekmények miatt.

…........ 

Indoklás:

A média híradásai szerint 2009-ben 177 ezer adózó rendelkezhetett úgy, hogy az adója egy százalékát az állam a 
parlagfű elleni védekezésre fordítsa. Erre a célra a magyar nép 1,1 milliárd forintot adományozott. Az Orbán-kormány az 
1,1 milliárd forintból 642 millió forintot átcsoportosított és saját, egyéni, a gazdag eltartottakat tovább kényelmesítő, őket 
morálisan még inkább butító és lealjasító, dúskáltató és bővelkedtető célokra pocsékolt el.

A parlagfű-mentesítés közvetlenül emberéletek megmentésével függ össze, hiszen a parlagfű által okozott 
allergia számos esetben agresszív allergiás reakciókhoz, rohamokhoz, légzési zavarokhoz, a szívműködés 
zavaraihoz és halálhoz vezet. Az újszülöttektől az idősekig minden polgári lakos ki van téve a fenyegetésnek és 
bárki, bármikor áldozatául és halálos áldozatául eshet a parlagfű okozta allergiás reakcióknak, az allergiából 
fakadó, maradandó egészségkárosodással vagy elhalálozással járó szövődményeknek. A halálveszély nem csak 
az immunbetegségekben szenvedőket vagy például az asztmásokat, hanem minden egyes polgári lakost 
közvetlenül fenyeget. Hogy ki lesz a következő halálos áldozat, nem tudni, csak azt, hogy lesz. És aztán is lesz, 
és aztán is, és aztán is stb. Túl ezen legalább több tízezer ember életét minden évben súlyosan megkeseríti a 
parlagfű okozta allergia, amely éjjel-nappal tartó kötőhártya-gyulladásokat, szemviszketéseket, eldugult orrot, 
álmatlanságot és folyamatos levertséget, rossz közérzetet, munkaképtelenséget stb. okoz; jár az orron 
keresztüli légzést lehetetlenné tevő nyálkahártya-duzzanattal és más légzési nehézségekkel, légcső- és 
tüdőfájdalmakkal stb. A parlagfű elleni védekezés közvetlenül és a védekezés mértékének megfelelően 
akadályozza és semmisíti meg a parlagfű-allergia népbetegség voltát és akadályozza meg az 
elhalálozásokat. Ezért a parlagfű elleni védekezésre szánt lakossági pénzek elsikkasztása, valamint más, egyéni 
célokra fordítása közvetlenül okozza lakossági tömegek életminőségének feltétlen bekövetkező romlását és 
közvetlenül felelős a polgári lakosság körében bekövetkezett halálesetekért, a nép irtásáért.

…... Az orbáni titkolózásnak a "Parlagfűpollen No Társaság" a bírósággal vetett véget, miután az adatközlésért az 
orbáni banda ellen pert indított, a bíróság pedig adatközlésre kötelezte a pénzünket titkon saját céljaikra elsikkasztó 
oligarcha, általunk eltartott bűnöző bandát.

Orbán Viktor földművelésügyi bűnöző bandája ellen Magyar Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevű párt egyik 
embere büntető feljelentést tett, amit az V. és XIII. Kerületi Ügyészség 3 napon belül elutasított, mondván, hogy nem 
történt semmi törvénybe ütköző. Ezzel az ügyészség a független (azaz nem pártpolitikai) jogászok és a lakosság 
egészének osztatlan felháborodását keltette, mivel ezen rétegek nem mutatkoztak szervezett bűnözőknek, hanem 
inkább az emberi élet és egészség értéke, a közpénzek felelős és törvényes felhasználása mellett voksoltak a lakosság 
által eltartott dúsgazdagok egymás szervezett bűntetteiben összejátszó, a lakosság orra előtt elkövetett, 
provokatív és gátlástalan, gyilkos bűntettekkel szemben.
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Az V. és XIII. Kerületi Ügyészség szervezett bűnözőinek életellenes és nem tudni, hány halálos áldozatot követelő 
bűncselekményei mellett állt ki a Fővárosi Főügyészség, mely írásban közölte: "Büntetőjogi szempontból ugyanis a 
költségvetési előirányzat megváltoztatása, és a kiemelt előirányzatra biztosítandó pénzösszeg más, hasonlóan fontos  
állami célra fordítása pedig - még ha az adózó ezt sérelmesnek is tartja - nélkülözi a jogtalan előnyszerzési célzatot (ami  
pedig a hivatali visszaélés tényállási eleme)".

Vagyis az ügyészség a méregdrága cipőtisztító gép megvételét, a gazdagok éhségét tovább csillapító pogácsavásárlást, 
a lakájok végkielégítését, bútorvásárlást és diplomatatáska-vásárlást "hasonlóan fontos állami cél"-nak nevezte, mint a 
lakosság tömegeinek életminőség-romlását és az ügyészséget, valamint a minisztérium himpellérjeit eltartó lakosság 
tagjainak elhalálozását. Vagyis az ügyészség lényegében a gazdag eltartottak pogácsázását olyan fontos "állami cél"-
nak nevezte, mint azt, hogy a gazdag orbánisták pogácsázásaiba civilek tízezrei betegedjenek bele, tömegek váljanak 
munkaképtelenné és ismeretlen mennyiségben, ismeretlen darabszámban dögöljenek meg. Azonban Orbán …  nem 
legalizálja a nyereségvágyból stb., különösen aljas indokból vagy célból elkövetett életellenes bűntetteket és 
népirtásokat.  ….

A feljelentés orbán-ügyészségi elutasításával és orbán-ügyészségi indoklásával az orbáni ügyészség ismeretlen orbáni 
tettesei elkövették többek között a Btk. 282. §-a szerinti Bűnpártolás bűntettét, mivel:

282. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna,
a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,
b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, vagy
c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást haszonszerzés végett követik el.
(3) A büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást
a) a XIII., a XIV. vagy a XXIV. Fejezetben meghatározott bűncselekménnyel [kivéve az állam elleni bűncselekmény 
feljelentésének elmulasztása [263. § (1) bekezdés],
b) emberöléssel [160. § (1)-(3) és (5) bekezdés], emberrablással [190. § (1)-(4) bekezdés], emberkereskedelemmel  
[192. § (1)-(6) bekezdés], terrorcselekménnyel [314. § (1)-(2) bekezdés], terrorizmus finanszírozásával [318. § (1)-(2)  
bekezdés], jármű hatalomba kerítésével [320. § (1)-(2) bekezdés],
c) az a)-b) pontokban fel nem sorolt, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekménnyel  
kapcsolatban követik el, vagy
d) hivatalos, külföldi hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével vagy közfeladatot  
ellátó személy eljárása során követi el.
(4) A (2) bekezdést és a (3) bekezdés d) pontját kivéve nem büntethető, aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  
bűnpártolást hozzátartozója érdekében követi el.

Az ügyészségek ismeretlen tettesei elkövették ugyanakkor a Btk. 305. §-a szerinti Hivatali visszaélés bűntettét is, amely 
kimondja:

305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészségek ismeretlen tettesei elkövethették ugyanakkor a Btk. 142. § (1) c) szerint minősülő Népirtás bűntettét is, 
amely deklarálja:

142. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítése céljából
a) a csoport tagjait megöli,
b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

És az ügyészségek további bűncselekményeket is elkövethettek, melyek jelentős része a Btk. tüzetes, részletes 
átvizsgálásával nyilvánvalóan felszínre kerül.

Kérem a Tisztelt Hatóságokat, hogy feljelentésem alapján a büntető eljárásokat indítsák meg, a bűnügyi felderítés 
meghiúsítására ne törekedjenek... …. nép egészségét és életét valamelyest megbecsülni és annak érdekében 
radikálisan és kőkeményen, rendkívüli megtorló és elrettentő erővel fellépni.
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Üdvözlettel Molnár F. Árpád, keresztény, ingyenes emberjogvédő, a HírAréna főszerkesztője, a Multimédia Hírháttér  
alapító-főszerkesztője, oknyomozó és tényfeltáró, dokumentumfilmes.
 
2015.02.02.; Budapest, Hungary.
HírAréna: http://www.hirarena.com/ …... „
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