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A közérdekében
(a kapitánynak)

Én  Iksz  Jakab  ennél  a  közfeladatot  ellátó  szervnél,
látok el státuszt. A munkám során tapasztalt értékek
őrizhetnek közkincset, ám egyre nagyobb közterheket
rónak  rám.  Munkám  része  a  megfigyelés,  a
rendfenntartás  és  az  ezzel  járó  mindennemű
adatkezelés.  Amit  most  itt  közlök  Önnel,  azt  ne
tekintse  híresztelésnek.  Felderítésem  során  szerzett
kellemetlen tapasztalataim nem más, mint a közrendet
sértő  cselekmény:  naponta  történő  szabálysértések
halmaza,  mely  rosszhiszeműségre  is  utal,  ami  az
intézményen belül történik. Most igyekszem feltárni a
tényeket. Teszem ezt szabad akaratomból. Ám szabad
vélemény  nyilvántartásom  betartását  nem  kívánom
önrendelkezésnek  tekinteni,  ezért  teszem  ezt  a
feljelentést.  A  személyes  adatok védelme itt  ezen a
helyen nem az én feladatom! Most ebben a rendkívüli
helyzetben,  ahol  másik  ember  magánszférája  sérti
mások emberi  méltóságát,  és legfőképp az enyémet
is. Ez nem más mint becsületbeli ügy! A tettesnek és
sértettnek és áldozatnak egyaránt! 
Ahol én a feladatom ellátása közben, a becsületsértés
részesévé  is  válok.  Azáltal,  hogy  számomra  (is)
megbotránkoztatást okozva, sértik a jó hírnevemet, az
önazonossághoz  való  jogomat!  Az  elkövető  által
képviselt  cselekvési  szabadsága  bebizonyítja  azt  is,
hogy  míg  ő  igenis  cselekvőképes  az  egészsége
védelme  érdekében,  addig  cselekvőképtelen  a



lelkiismereti szabadságában. Amikor ezt a cselekményt
végrehajtja,  melynek  során  mulasztást  követ  el
ellenem  (is).  A  közfelfogás  szerint  az  ő  egészség
védelmére irányuló „szerzeménye”, - melynek szerzői
joga- csakis őt illeti! Érvénytelenül mégis rám ruházza
annak  szabadalmi  jogát,  ez  az  ami  sérti  a  magán
érdekemet! 
Képtelen vagyok annak szabad felhasználására, amely
az ő magánérdeke kell, hogy legyen, mert ezt kívánja
nem  csak  az  emberi  méltóság,  hanem  nem  utolsó
sorban  a  közrend  betartása  is,  bizonyos  kereteken
belül. Mivel így a tulajdonjog, eme tárgyból kifolyólag,
elfogadhatatlan  és  nem  engem  illet!  Nincs  jogom,
tényfeltárásra, a tettes kilétére, hiszen ha a tényleges
személyi  azonosságára sor kerülne, az biztosan nem
büntethető, mivel mentelmi jogot élvez tisztségében.
Tanúvallomásom,  ha  az  állami  titkot  nem is,  ám  a
szolgálati titkot annál is inkább sértené! Munkámban
védelemre  szorul  a  magán  érdekem,  hogy  mégis
feljelentéssel éljek.
Kérném, a mai nappal kezdődően, a szuverenitásom
érdekében,  a  feladataim  ellátásánál,  az  ilyen
esetekben  engem  felmenteni.  Így  arra  az  időre
törvényesen  cselekvőképtelenné  nyilvánítani.
Ideiglenes  gondnokomnak  pedig  ez  elkövetőt
személyesen kinevezni.  Ez nem magánérdek, hanem
közérdek is egyben. Valamint nem utolsó szempont az
intézmény jó hírnevére tekintettel is. Feljelentésemet
kérném a személyes jogaim gyakorlásának tekinteni:
mely  szerint  nem vagyok köteles,  egy másik  ember
által  felelőtlenségből,  vagy  hanyagságból  elkövetett
emberi mulasztás bűnrészese és áldozata is lenni, és
nap mint nap a tárgyi bizonyítékkal szembesülni! 



Állampolgári  kötelességem  a  tény  feltárásról,  most
ennyiben nyilvánult meg. 
Hétköznapi  nyelven  szólva,  a  közfelfogásom
érdekében, hogy a valóság ne tűnjön hamis színben
való  feltüntetésnek,  és  ezt  minden  természetes
személy megértse, és ne tegyek vádemelést, hogy e
cselekedetből kifolyólag ne legyen még véletlenül sem
több  magáncélú  másolat  a  bizonyíték  az  adott
helyszínen,  a  rosszhiszeműség  elkerülése  érdekében
is, kérném elsősorban a saját érdekem megóvását is
tekintetbe véve, a tisztelt Kapitányurat arra kérném,
adja ki parancsba: 
Aki  elvégzi  a  „nagydolgát”,  húzza  le  maga  után  a
klotyót!  Valamint,  hogy  a  rend  kedvéért  győződjön
meg a helyszínen, hogy az adott dolog „szerzemény” a
helyére is került. Ha nem akarja, hogy sz.rdobálásra is
sor  kerüljön!  Elnézését  kérem a  sok  szóismétlésért,
ami nem csak a rend, hanem a hatás-keltés kedvéért
is történt,  de kérem, ne tekintse uszításnak! Ússzon
az, aminek úsznia kell!


