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JEGYZŐKÖNYV

feljelentés rfil
Készült a BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányságon. 1084 Budapest. Víg u. 36. alatti hivatali
helyiségben 20i 2. május 15. napon 11 óra 34 perckor.
JELEN VANNAK
Eljárásban résztvevők és jogállásuk:

A nyomozó hatóság részéről:

Dr Bodoky Tamás Richárd
feljelentő (sértett)

r.fiönn

A feljelentő (sértett) adatai:
Név
Születési hely. idő
Anyja neve
Állampolgárság
Lakóhely címe
Telefonszáma

: Dr Bodokv Tamás Richárd

Tájékoztatom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.
A feljelentettel, vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e: Nem.
Az ügyben más okból érdekelt, vagy elfogult-e: Nem.
Figy elmeztetem, hogy a Btk. 233. § (/) bekezdése alapján aki a halóság előtt mást
bűncselekmény
elkövetésével hamisan vádol vagy' más ellen bűncselekményre vonalközé koholt bizonyítékot
haza
hatóság tudomására, a hamis vád bűntettét követi el. amit a törvény büntetni rendel.
Figyelmeztetem továbbá, hogy a Btk. 23?, £ alapján, aki a hatóságnál büntető eljárás
alapjául
szolgáló olyan bejelentést tes'z, amelyről tudja, hogy valótlan, hatóság félrevezetése vétséget követi
el, amit a tön-ény szintén büntetni rendeli.
A i 7/2007. (III.13.) IRM rendelet alapján felhívom a figyelmét az áklozalsegités
külön tön-éttyben
foglalt lehetőségeire
és arra, hogy kérelmére az áldozatsegitő
támogatások
igénybevételéhez
az
e/járó rendőri szerv igazolást ad ki. egyidejűleg átadom az áldozatsegitő szolgálul
tájékoztatóját
A hatóság eljáró tagja felhívja a sértett vagy a Be. 51. § (3) bekezdése a/apján helyébe lépő
személy figyelmét, hogy polgári jogi igénye a büntetőeljárás
bírósági szakaszában,
vagy egyéb
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A hamis vád és a hatóság félrevezetésének törvényes következményeire tett figyelmeztetést
2012.05.15.
tudomásul vettem, illetv e a polgári jogi igény érvényesítésére történő kioktatást megértettem.
2. oldal
Polgári jogi igényemet érvényesíteni nem kívánom.

aláírás
Amennyiben Ön a bűncselekmény sértettje, a rendőrség és a határőrség cildozatsegitő
feladatairól
fZÓió P-00'.
(111.13.) IRM rendelet alapján átadom az áldozatsegítö
szolgálat
tájékoztatóját,
felhívom a figyelmét az áldozatsegítés
kidön törvényben jaglalt lehetőségeire, továbbá arra. hogy
kérelmére az áldozatsegítö támogatások igénybevételéhez az eljáró hatéiság igazolást ad ki.
Az áldozat segítés lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam, a területi Igazságügyi Szolgálat ciltal
kiadott tájékoztatót a nyomozó hatáséig tagjától ctr\'ettem. Kérem - nem kérem, hogy a nyomozó
hatóság részemre az cildozatsegitő támogatéisok igém-bevételéhez szükséges igazolási
kiállítsa.

sértett
Az ügyben nem voll rendőri intézkedés.
Dr.Bodoky Tamás Richárd / szül. |
I an. ^^^^^^^^^H / feljelentést tesz a
Kuruc, inlb szerkesztősége ellen, aki vagy akik 2012.05.10 napon 11:20 időpontban 1084
Budapest, V t l l . ker. (internetes megjelenés. Kuruc.info) alatti helyen jogosulatlan adatkezeléssel
elkövetett személyes adattal visszaélés vétségét követte el.
A feljelentő (sértett) vallomása:
Elmondani kívánom, hogy a én a Bp. VIII. ker. Károü Gáspár református Egyetemen dolgozom
mint egyetemi adjunktus, A fent megadott lakcímem, és a telefonszámom az elérhetőségem,
melyen később idézhető vagyok.
Feljelentésemet személyes adatokkal való visszaélés, valamint becsületsértés miatt teszek Önöknél
feljelentést a következők miatt. A tegnapi napon híviák fel ismerőseim a figyelmemet arra.
miszerint egy internetes oldalon, a Kuruc.info oldalon jelentettek meg feltehetően a Kuruc, info
szerkesztősége egy hamis hirdetést a nevemben, ami tartalmazza a valós lakcímemet, és internet
A hirdetés is valótlan, ezt a könyvet már egyáltalán nem árulom, mivel nincs is példányszám
belőle. A hirdetés egy két évvel ezelőtt megjelent hirdetés alapján készült, amit akkor a kiadóm
jelentetett meg a saját blogján, és nem a Kuruc, infón, és nem tartalmazta, a betoldást, miszerint
ÁFA mentesen árulnák a könyvet, és az én a lakásomon soha nem árultam a könyvet.
A Kuruc infóban további két oldalon is meg van jelenítve a nevem, a Média ajánlatban, és az
Impressumban, a valódi lakcímemmel együtt.
Fn ezt bosszúnak gondolom a Kuruc, infó részéről, mivel korábban cikkel Írtam arról, hogy feketén
gazdálkodnak.
A hirdetés 2012.05-10-én került nyilvánosságra, az én figyelmemet azonban 14-én hívták fel rá.
A munkahelyemen is feljelentettek a történtek miatt.
A feljelentési jegyzőkönyvhöz mellékelem az internetes oldalról kinyomtatott oldalakat, összesen 4
oldal / cimlap. hirdetés. ímpressum. média ajánlat /

Az eljárás során, amennyiben

atlatszo.hu
szükséges, becsület sértés miatt kívánok magáninditvánnyal 2012.05.15.
élni.
3. oldal

Kérem az eljárás megindítását, az elkövető felkutatását, felelősségre vonását, az okozott kár
megtérítését.
Tájékoztatom, hogy a Be. 221/A §. (3) bekezdése alapján inditványozhatja az eljárás
felfüggesztését és ügyének közvetítői eljárásra utalását, amennyiben a törvényi feltételek
fennállnak.
Mást az üggyel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az
általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után helybenhagyólag aláírok.
A jegyzőkönyv lezárva 2012. május 15. 11 óra 55 perckor.

•

Vt

r.ftörm

a nvomozó hatosát; részéről

Dr Bodoky Tamás Richárd
feljelentő (sértett)
eljárásban résztvevők

