
Veszprémi Járásbíró

reszere

ALKOrfciAMYBÍRÓaÁíü
Ugyszám:

^1ÁSJ^°(^
I Erkezetl:

ALKOTMÁNYBÍRCÍSAG" '""' w lu s'
1015 Budapest, Donáll

^S2PREM!JAF{ASSÍROSAG
f^^^^a-

rassnrs.

Melléktel:
?

Ütl

Kezeíöiroda: Tjéldány:.

^'

2018 SZ??! 2 7.

^ ügyira' száma: "'775'mSE
^,S;?;S';sayot' ho8y kapcsolódó iratoka"^" i-^n^SÍ

l'iszlcll Alkotm. iiiybírósáa'

^!"^ -uAl. p. o.ven,, 24. e". l. es a
^^^y^. ssi ^SS^?
l. l>^0. 372/20IS/5:s^u';;cIe^^i//z"/l sz"m" "c";"! cs !1 VCSZPrómi 'I""-c"yszél<

alkol m á ny jogi P ;l n íl s / 1

terjes. ttck elo.

^^^;;^12:ÍnSt esl^JS^^. :^-^^^^^^^n^^^^^ vc"Próm' .. "-nvs.ék l. P,2ü:372/2öl8;5:

^^.:S:^l^sa^:,:nS2T)-,^:IÖ!;t:!ek,--n--

idöponlja'sti)')"'"""' "u"se8cs ;lclalok k(izlcs'' (" Jogerös ilclct kézliezvctclcnek

A Veszprémi ,)ár;ishiróság 2. 1>. 21.316/2017/2r>/l </,""" A. .. i/.."-_^. .^^^^S^(S^^ .&s:a?SZS^SCk"evezettb. óságok,,^. :';:^^SSSSS"alkalma2ás törlént a
^ss'"s:s ̂ ^sm:^ -^a Na^a-- ^-'H. va. al

^^S^^'^St usj^;^mtem. ál\nm'tí7vesp^^^^
ei^Ir^,^I^s";^^, ^;, /I^^ZLo^oltsxa'"°"'^, bc^k^órs;:,S5^;lí;:s:;^;iEEE:;s;bs'';;^
:^^.^sw ̂  "^w^



?ÖIZ^^X'^ ̂\b':ilo^a-i-Yaum^^
\o&M_ AIaptörvényünk XV. cikke biztosilja-:

VI. cikk

KSS^, S'Z-hosy m -csuul dl élelKL °"^ w-/.

XV. cikk

t. AU"~VKny ei"" ""'1tll-'nk' eSJ'enlö Mmden emberjogképí-s.
^ ̂ ^s^a{^'08^a!.. mwde"k"1vk. S^ü/önbö^és. neve^n

.?^J"^f:^^. 'y'e^, 'Y^"i;/;o/'/'^'^:m";^:^t'"^'"^'^'"l';"
ÍSS'szán"vcwwli' '""/etó" ̂ ^y^^^^küi
(. 3) A ni'ik cs a ferl'iuk i'g\wnji)^'iak. (...)

^i:ss/sr^^/m/'-'w/ü"A"/-"--"- --/. -
XXIV. cikk

ll^km^?l. vm. llh^: /"w "^"" '"""w^ ̂ l^ nclki, !. "^c^
''s^^^r ;;;;^l;A:<:^'s^/2i^s
Alkolmányhíróság hatáskörét megáltupitó tön'é"yi remlelkeiesek
A) Alunlorvéin'

.. 24. cikk f2i A^ Mkolmáiiyhirwús (...)

^SS/^tíS; /vw" "' e!9vlli "^hvn ̂ ""^onj^^nakuz . 'lluplorvennyK l vciiá nsszhurr. 'iúl: 
' 

'" .
-.-.... j.. ^,. ->..."^,

i?S7 pc"uls: altwm je'iil"'^ú:iu a hir<)l ̂ "'^ - AIW^yel .aló
.. 24 c/klí fji.. ); , íikiilnitím'hirm'í'ii: ^. ;

i:/^s;. ;.;;^;';ss; '"""n ;"wsl l"""""/' - -l/í^/-(-/

l:^/^^, /'""-fe/"// ht"ú^n "^- - ^-/
/^^--J^CÍ/^/3^^. ^A^wnv'6//YÍ, ró!.vo/

'd^i^^l^,,. clkk, a^M^1 l. pw'"" atil"ián ̂ Mv-e/ienc. hiroi
t^, TI^Si:St 'lm^ ^sy ^^^^^
S^lhl^m^ywK'wz' ha "~- li8y '^^ho^U ̂ "^T^,
riliircisl betejeiö ef, \'éh c/őnles - .. -- . -. ^. ., .,,,,,,, u^i

ül u: iiviiiványozó A/a/winvnyhei, hi:lwii"il /o<w, wrl/. e-s'

^,:.SX^n'"v/"/'/ró'^;''"--í/-'w''-^1^7-^^^^^^^^^^
^Á^, l^^^"yhSl '^'7'l "lwm i"!ylc"l>" e!iúr^^' aiko"-"áw?";T^;Ar:,. :"wi//"/"//!/"h!lr" (l:"w' "/?'/^^^-^//-". ^^;^^^ n^s
^a^^^^'^Z;:;;TW ^'rt'/m"''*"'"'''w';^ :^^ü;^;^'^^^^

O^K/ eliarmok ̂ iháivail u";ui"u^ "^enwk i:e"Mk^i'kcllal^lm^~""'"Y



wd. h'w. d')"^. A'kl''má'1yh'''c'ws állal, megseiwmsilese köwkezlében a szühéf; szennl
l^^andLh'm^'., :K!iamsban az a'kf"múVÍ"S' "kcrdésh^^" M^Ú^o^

szt'iinl kell eljúrni. ~ ^ . --. -.. .., ".. .-"^

w, ^MkMmányhirw"s. " biró1 dö'"és "^mmisílése ^elén m^emnnsilheli a dönl^d
Jetülvizsgáll mús hirósagi va;íy ható.wgi dönléseket is. "

.^/Ao(mAny<, ^/, ",,"" ,.^,",p",, ^;/, "/"^,,",,^,^,^^. ^^^;^,^
Al AIanlörvvm .

,. Q) cikk (...)

(2).. Masy"r'"^ás mm^lkfíli   kölelezcll^inek , el, es"éw én.kkéhen hizloMiu a
nemzeiKuzi jo'f e.v a inu^vur fi ig ösvzhimyjál^ 

'''

^^gywwszúg^fogaJia^mm^lkü^jog áhalúnosar, vlismen ̂ ihályait. A neimelközi
Í^_ma^. /"r1-^" jos^hályhan lö,-lén" kihMeté^kkel válnak ~a"n, a'gvar', ^e^r

.. Rl cikk

,
!. Az AlaP'öl'w1y ̂ Wwor. tíiífiofi/'iwhzeri'nel: ulupja.

H) Ai Alaplörvsnv u (iju^ztihiilyok mimknkire kövel^őek.
íl^.. Alap'i"'vem! renjelk^>1 ^okcélj^al. a hennefoKlall ^mzeli hilvalla^l &

cm'li alkolmányimk vivmcwyuivul osszhiinshtm kell vrldme^i. "

.. SZABADSAG ES F-ELEl.ŐSSÉG

., /. cikk

UÁ. AZ... '^R w'"h^"^, " ^ró'.""^^c-//. " </^".., "y"^" "^/c, he" kcll lanam.
l' eilvlmiik ciz úllum ülf. örvni.li'/ ki ilrlcznixi'fíi' (.. ) "

.. 28. cikk

AJWma^. u. i''s"lk"l'''', ':a''!'o''án aJUS^húlyok szövegél ehösorbun azok céljávd cs cr.

Í. /T^wmw! c>sszhi"^hcm ̂ l'"^ A. AIapu^n. c;a ̂ ab^ok'ér'le^é^ ^
W?S'"]' il"KV a''""'" l"'zlwk "1 " !íí"'"lli'k meKfel^^<>I^^RC, zdasá^^ll
B) 201 l. évi CLXI. tnrvénvu hiníwmilr szervezelpn'il /", iw,i-oni/iv/"-A!

', f':lA b"'l>s"K lu"l"'l'zul" ""r'^ire köleiező. 'id^rive u-. l <, ha u~h"-ú^ wlamriv wyhe"
la''hörn vagy cnnekhiciin'dl i'illupilju nu'. f. " " ^'' "'~

^lw-i^-^l-^!^iiX^Jm=ig^!iul^hut<>wi eliuiw ^_^h^li^,. úilülúnm
.̂ uhülviiiiw/ -- . ^-... -.. ^.. ",. ", ",, ".,

:ró ̂  '... ' (5>. /i" " /"f'°"'? '."/"""'/>. "?rAc> ., halüskow ,,,, ?). <""<í /, /, ", ";, ,;//""",
meg. v<if;y uz ü^y énieméhen IwUiro^oll. r= u dönié^ ci: eliúró hulÓMuru kölelező."

D) 2t. ii3. éri !''. lörvénv a Piifw'ir, Törviínvkiinvvröl

" /2 .'Í' ̂ 4 személyiségij'nsoi< úllcilúiw, vei. lelme]
")M'"de'ú"1ek j(w!.. vnn llhho:: lluifv ll"'vénv és '^"k ^ainak korlúlai közöli
^, "elyi^él. w különösen u magar, - ^ cwlúd, élel. u-. ollhon. amúsokkul va^'bármlyer,



'^h^'i!elw^iM:ze! !ul'lvnli - k"PC^"l^ " "./> A".n". "^e/elhen lar^áho: .-ulú
Jogúl .̂ iihachii en-enyes!l/, ^e. e', Iw-ff uhlwn "i xenki m' f{úl"l/u.
w-AL"11'"!r'. '"e"o"'8<", K\ilz. ilhh1 ''1 . laki"i" ^ly^i wku, ""mknki köleles
mzMlj "wn larlt"'";A ^iwfyi ^si . i'W>k e im'vény wie/me 'ulall áÍlnak.
(31 Nem sirt szemvlyi^ijo^i a: a magalarlú.-,, 'umelyht-z ciz érinlell hoz:újún.ill. ..
.. 2:43. § /'Nevesílvrt szemelyiscgi joguk'J
-'i^eimlyiségiju^o/isérc/mélje/enli kiilöim. vcn
a) az élel. a lesli épség és 11: tífflszséf: meK.wrlcsK:
h) a szcniélyes szubciiisi'ig. u niagáné/ei, a miigánlakáfi megsénése:
c) u szemi'ly halrányos me^kiilonhőztelése:
d) ci hec.vülei és a jóhirnév meffsérlése:
e) u muficmlilukhoz A a szeméiyes adiilok védelmche: viiló jos im^énése:
f) 11 né\-viselrshez vciló /on mv'.yérlésL':
Ki u ké[miúshoz é-: u Iwn^fvlwi^hc: viiló f^ iiiessenew. "

E) 2(116. cvi CXA'X. lünvnvi, mily/irj ix'iTvivllürltífiról
.. -//. ,^ fOnkma'K heiivalkD zcKl

(l!, ^wkwfJ ekc. fihMiik lll'h"z-l"!^"^ ^lyek kö^, folya, nalhan iérö per
mu"'. s0 '. 1']\"pcrbe üz "z'"wv '".^"fél pen^.^^k'S^. 'Mek^n

euvullw^hal. l ...i

:^ÍW. A, hec'vc"ko:ó 'tlz wzsés"i. ̂  e/>>"ró" " ajogró! va/ú lemondásl kivéve -
m"l^.. cseleh11c"yrv, Josm""; tlme'yel ir- á"ülü lámW'louJl'n,^, ^l'^kr^^ek
"z"nb""^si'l< al'"'yihi"1 vtm l'illtllvu- amennyiln', ; u fcl a cwle^, ivi~e!mi^ii a"J'^
i"'w'wibe" '. '. heím"k"=" ^l^énye, u fé, ' c^kményeiM ."em'a/l, H, k'e/!emJlhe>"Huu
^. A"ro/'. ^/"'w's'/'i"CT''^'üw^sz"A"/''o/w>^^^í^
^'ró!"'^/"7"?''"r""ró''"/''i í'fó':/tí'^ "A"'''"/íüz" " /rf"7e"^^^;^^/)^^
il:uk, cl:. ll"a'" umw^0" fél ^l^nyeivd e/lMdhen a/lmik'"^ "a^'^eM^
í^yb elolYÚSC"ilz !lsy eidö1"^ '" hiróság aper '^b'Ü^UiU'i^yelc^'^

3. A lcnysitlás cs ;i/. indílfiinyo/o kiizvctlen crinlcltse"e:

l, be""me'yet a fe'Peres kiskorú&^Én'is'eílbg^am^Szo
Torvenyszék^2. Pf20. 945/20]5/6/I. sz. végzése. majd-a Kúria-PfyÍÍ. ÍÍ"03W^oÍ'6^'l";z
vegzés köye tkezményekém - ulkolmámjogi pana^on, /án Y'C/n7'7/7ö/?ö/7-^
szmw":folyal eliá''ásl l"-. "syhen- k'si>"yo^ "evében  olyan'Iats^t
pT^elm;. peI,r VOIt ,kénytelen '"ditani t'Üg^eFa
:^",7JÍ20LO /22 ilclet, ulá"be sem aclhalo< ''olna, mert ahho gán^kellett

iania a hatályos törvenyek tiltása ellenére. ~^'" "~"J~°~

Kercseu^lniebcnjdeztejizügyvédnö. hogy látszat ..apasáy vélelmi per" iránti kérelmel Ö
"en^slud. bead"'' mert a P. 20^73/2010/22-^es itélet rá kötelezö^és ̂ nál ;
^^^sés "emis lehel tel";s l1;llályú aPai elismem^laA^at^ a
^7VWIO/17 ltélet UIan' Iyy. az a"val<ön>TÍ'bejegyzés .jogellenes~"A'pei: különösen

:kc^h^en " Perlic^ csalolni kcll c.. v iinvakonwi kivo^tiX , 1 "felnercsnd^'mdv
li;'"";il:'s;l.. k""''rl" :'., '''"""' <;<""7-is '. ".". "dckm^eL iyy az ügvvédno'ye í^te'"1s
resetlcvelébcn. hogy az altiila meykiildöll anyakönyvi kix.on. il "rósolal n;m valós.



^S^m^S ! -"vszek

SK^'^^1
cm^n^^

m%H é', An, i a'DNS viz^iia U. tanIozan ^ssz^^^ ^^
i^mes2c!" ^u;ál7m':cs'n:í;^^^<^^^'SSS
EiE :iJÍJÍÍ^;S
SS ÍIiÍI"i^^s=
,?^^SÍ5ES?SHS:

^eszprcnTbH'óságok szerint a avcrrnckncli ;, z a s.cmélv " vclclm^ett anisi
birósáei ítckl mondia k\

melv itélet níiuk is kntelező. Kislain
?l l;'y;:. M"^o ?^s^^ ^
E;? Slí'^l^="1^sz^lSí Se,<s:s,.=
^s;s=SsE[FS;'tósss'="s^s^
^0.^/20^22'^:1^11"IL^O.. "76/2017-., S?Í""" . :"k>""-yJ"gi pann>s.al, .
'Ss;^'s^:^^^^^
igazolom érinteuségemet az alko"nanvjog, 'p:,;a^^^, ;;e|^^^crcclmcny"d
4. A sércl. nezelt birósogi dönlcsek Alaptörvcnnyel v"ló iisszluin&jának l. iánva
P. 20. 373/2010/22 ítélet rendelkezö része a következöt mondja ki:

- 

t^'l^"d!'ke20, J:észe..."em. egy. "vélelm- he'yzel- -'k em esy
^^'^1. ;^: aS\'T 100%-ÜS b-aggal"Í'Í^ asá^

veniindenlélevélclinelazáluil. hugyapaságomalkimondja. "^ "l'""uc-"1'

i:'l'"m,992"(I". 5/ ,) AB, határozatában a T. Alkotmánybiróság - a 9/1992. (l. 30.
S^^JOV^L^^:':I^^^^S ^l^
SSév:LJ^efaEe^to:ábbi rd^ls^t^ ^^el^^tó^^'0;;AisA';/o'"fl?-;/'^^^



. ÍOfiswbtíllval, sem /^swhúly hiitnlvnn kiviil helve^séwl - származzék ez akár a
jogalkolótóL akár az Alkotniánybiróságló] - nem lehet alkolmánvosim mesvtillQT. tcilni.

.

l^ez alól az elv alólcsak akkor engedhetö meg. ha azt ajogbiztonsággal konkurálomas
a'kT?myos"e'lclkerulhclt:llcn"é lesz'- és ̂ cínem okoz"céUához°1<epest"aranvtal^
sérelmet. " 9/1992. (1. 30. ) AB lialározatában ^J~^~~~ '"'"'" "'""''

P. 20. 3 73/2010/22 itélet gviszonyát véeérvényesen rendezte. a
^yermekés a^vér szerinti apa magánélethez való önkenyes b'eavatkozásnakszámit"(Róma?
?g.yezmény^ 8'^ c', kk) mindennemű á"ami beavatkozás. igy jogellenes

:etetése  könyvében a itélel jogeröre emelkedése után'

Természettudományos tény (DNS eredméiiye) Litán a vélelelm fogalma értelmezhetetlen
3gilag is. hiszen a vélelcm loealma csak ;iz clovélcsl ismcri, melv nem""a

le rme,sze""dom?l"yos lény (DNS) lero"tására szolgál. A_^. le,n addis crtelmczhctörózan

css"!l'., "lí? "'"cs termcszcttu'l<"". i"v"<. línv. mely Alaplörvény 28. 'cikkalaFiján'könnven
vezethetö. ^ hiszen a józan ész alapjan ^-élelem lbg;ilni;i az UTOVÉLÉST n'em ismerÍ/a

termeszetludonianyos tény és itéll jog Lilá. i pedig aki még vélelmet lát az esetben^nem a
róság. hancm a szakorvo.si ellálás az illelékcs.

DNS

Birói vclelem (praesumplio hominis) - "a bírón;ik ;i vílclmcl csak olvan bi/tos é.s
mcgharórozolt tcnyck al.ipján s/. ibiid It. lallíl. ini.i, aniclyck a vita tsirgyi hal kiiwcllcn
(issi-eluggésbcn vannak. "

1.20.373/2010/22 s?.;imú jogerős hírósási ítélet
. j-esnichcalii cijoyend ülap/ii. annak vákiszlotl hirósúsi eliúrúshun lörlénl meg-iénése a
irkk reliil/v/i>gvi\:iinyiín h'rüxzliil is 11 h'i=reiui séreimél /e/en/i". R1120Í5. 14

il^lny;lko""'i k""":" másol:ltí1' mdy nleti lel a kisliiny ap.j.iként a
P. 20. 373/2010/22 itélct után. melyröl a P. 20.015/2015/10 et már kimondtajoiierös'birosáKÍ
itélcttel ellentétes. melyet egyetlen birósáy sem vitatott eddii;. '' ̂ "^ ^ ^ -"--°-

Klv. ^37. 131'20M/2 itélcl rendelkezö része mellell 37 indoklás is kölelezö az eljáró
hivatalra. márpedig oll a Kúria cyyértclnuicii l^yalinaz m. ;uiy;ikönyvrö]: .. A7, Af, 7 ^w/,^7
/ii>:"ll jo^rm hirósútii ileli-l i""ule"kiw! .̂ -ciiilwn h<iltilv"^. 'vwvínilfml, í. Ennrk vllcncrr
uz^ r. jelpurvs u ÍO^HÍX him.wgi i/élel "lún lell leljvs inilúh .úupui clisnimi nyi!alki,=tilu
jolylan u jQ'eniiek sziih'lcsi ünytikönyvi kivonulúhu isméieUvn uz I. r. jelperes kerüll
cipakcnl^ bejügyzésre. /rz 11 fcves be/esY7. és. mely"ck lartalmt, elleiilélben all a ioyerm
biróstiui ítéleíhen fovltillakkaL . "

Ezen Kúriai döntése alapozoltan került sor a Sárvári . farásbirósás elött a P. 20. 015/2015-ÖS
apasági^per elinditásra seletében án ügyvéd részéröl illetve" >

yvédnö részéról a P. 21. 316/2017 '..apaság vélelmi per-'megindítósára. iw
az eljáró biróságok elött ismert volt Kúriai álláspontja a'kislany anyakönyvi'ki7onatarol

1/2004. Büntctőjogesységi h;iliiro?:a( s/erinl:
27-l-^/"1tlk (ll /"*--(/" d /wn//iihiin m^halaroziill fiin. inldlfkliiúli. ', ) koziikirul-

humisilás^ hiinlellének elköwlvsi l"r^a /che! "linck-n olvcm közok/mL 'ümr/vnek
rrni. ieiluléw. /wsfy u lu-nncjo^dll uilul viilmú^il Ivlj^ hizonviló üivvcl hizuiiYÍISti.



Az ún. jnlellekliiális ki^okircil-humisítás bűnlellél az kfíveli el, aki valamely jog vüfy
kötelezellség lélezésére. megvállozlatására vagy megszünésére vonalkozó vulótlan udiil.
teny vagy nyilalkozal közokiratbafoglalásúhan működik közre. ?-z 11 biincselekmétiv tdifit
(ikkorvalósiil meg. lia CIT. clköveto'- szándekos, vugy a Blk. 274. §-ának (3) bekezdésében
szahútyozotl eselhen gondcillüiwásból lörlénl - me^évcsdS köyemiiködése folvltíiiteimek
okoyitos kövelkewiéiiyekéiit) a köwkiralot linluskorebeii e/jdrvü kiállító iiiliiszemií
(ertsd: levetleshen levő) sieiiiély olvaii vuláthm sondoliili liirtiilmfil (adatoTslh~)~luntelJe^
az esyéhkénl alakilds /lihiíllcin köwkirathaii. iiiiielv jos vai.'v kölelr7. etísé" IrlrTKf. pi
mesvfilloztdtfisdrti vasv iite"s?. i'iiiésé/v voiKithop. ili."

"5. 1. A lcl logiilma
A fél fayalmál meyhatározliiiljuk egyreszl processziiális. másrés-'l materiális értelemben.
l'rmeiiswiii.', crlelenihrn lel .17.. aki ;| pert inclilja (a fclperes). cs iikivel sy.emben ii/. cliánis
indul (iilneres) - fügyctlenül atlól. hogy ki az anyagi joyi jogosult.
Muleriális értelemben fél az. akil niegillet a keresettel érvenyesitett jog (a felperes). és akit
kötelez a keresettel érvényesített jog (az alperes).
Ha a processzuális és a inateriális felperes/alperes nem esik egybe - perheli íegilimcició
hiúnyúl eredményezL Ennck vagylagosan két következménye lehet: I. ha eljárási szabályok
hatarozzak meg a fdperes illelve alperes személyél. és a perl nem a meghatározolt személy
inditja illetve nem meghatározott személlyel indítják - ez eljárásjoai ke-rdés. a leeidmHció
hiiinva a kerescllcvcl idézés kibocsátása ndkiili clu(;isí(;isáli07. vezft
2. ha anyayi jogszabályok halározzák meg. hogy a perbe vitl jog kit i[Iet me.g illetve kötelez -
ez anyayi jogi kérdés, erröl itélelben kell határoznia a birósáunak." Molnár Judil .- Nvilas
Anna - Pribula I.ászló - Zákány Jiidit :['olg;íri elJ;ir;is.ioKÍ ismcrctck

Veszprémi Járásbiróságnak és a Ves7.prcini Törvcnyszcknek a'/. l kcllctt viy.syálnia. hogy vaii-e
olyan okirat. mely a pcrt megalapozza. ehet-e a pernck alperes illetve 

a lehet-e felperes e peniek. Isincrt vob a P. 20. 373/20 lö'22joyerös birósáui itclel a Kúria
Kfv. 11. 37. 131/2014/2 itélelel és a r. 20, 015/2015/10 ilclct is. igy abban a kérdésben is áilást
kellctt^ toglalni. liugy lcláll-c a rcs iudicalii esele. A/. anv. iliönvv ;i joaerös l)irós;ii;i itclet
cllenlclcs állitast t.irtíilmíi/ ;iz apa szcmélvórc vonntkoTo. in. melyet a Kúria és a Sáivári
Járásbiróság is megállapi'tolt itéletében.

1997. évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéröl és igazgatásáról .. 7. S A hirúsai-
íwíunnula^mmdenkirv Jwldc^ ic/eérlve cizl is. hu u hirósÚK valame/y iiiyhen hdláskfírél
vügy cnnek hicinyc'il úlliipilju niKf,. "

Veszprénii lárásbiróságnak a keresetet befogadását csak akkor tehette volna meg. ha a hamis
anviikönvvi kivonat másol.ilol hilclesnek l'oe;idi;i el, rllenkcyö csetben a kcrcsctel el
kcllell v>ln;i ulilsi(iini;i iflcycs kiboc.s.iliis.) ní. lliiil. Az intclleklualis kö/okiral hamisitás
büncselckménye kövelkc/léhcn elöáll kö/okiralra jogállíiini biróság csak fcö/érdekel és
hatályos lörvényekel súlyosan scrlvc alapo/lial alperesi po/iciól cs [blvtaihai apasáy vélelnu
per.

.

a Mdgyiir Kinlúrscisás; dlkiilmáiiyos jiigállam, a jdgrvntlKvrrc voiiiitkov; ulkolmáiivns
iioniiák érvényesitése - a jo^renihzer őnimigciru ronalkozlaloll szuhúlyutnuk meglurlásu- 11
jogállam dlapvelii krileriiimti " [11/IV92. illl. 5. ) AB hulúro=ctl. ABH 1992. 77, 84. ].



. 3 birói fiiggetlensésnek nein korlátja. hanem biztositéka a törvényeknek való alávetettscu. a
wónak a határozalait a jogszabályok alap|án kell meghoznia. A loiyzabálvokat fi"velmc>"
k"'"nl 'lsyó,l"rósá!i "sswc}sal:'t(>""^"^'"-^ amelv a tiszleslégesbírosági el?árash^
valójogsérelmétokozhatja. " 20/2017. (VII. ]8. )AB HATAROZATA-°~" "'""''B' '"-''

^2, A"votmá"ybírósá8 a 6/1998' ("L. "-) AB határ"zatában meyállapitotta, hogy "/... / ajau-
1""'. "'}'"" "'i"ösé8'amí:lyl' "í eljurás egéwnek és ki)rül", e"yei"i-k/igyele"ihevéfelewl
wiet cstipcii, megitéli,,. Kwl egye', iw. lelek l, i""yu ellenére éppug^ mi"l n Sssw,
renlelsvihúly hetartása dacárulehet t, z cljárás <n, éltánylt, la"> vagy' <{gauást>lim>, 'avagv
<nem lisílességes>" [ABI-I 1998, 95. ] legutóbb megerosítette a"3I0^20"ÍT"'rV""8. ')'^B
határozat

"AZ. AIkwml'"yb:ró'"s, a . I"SI"Z""1'ÍÚS ̂ ének e^ik leglény^ehb rlemével. u ju^rö
"!:2'!'^!bc". lar'c""''al kaPC"i"lal"\ k<"'áhh' ''illmponlju szei-inlí -'[u]z anyagi'^azsáKo^g és
a. ?8, "z""7"18 kovelei"tin)Vl u iaSer" inlézménye hozza üsfzhcmglw ['. '. ] ujoghizlonsúy.

i^é^ ulapján. A Jogerfí i"tw"v"ye, lüiiki és imyagi 'jogeroként ' vuló'pontos
m^hiihmwtlsága^ a jo^llamisfig résuké,, ! tilkolmányos kowteÍmwy. ^Az Alkolmúmwk
inegf^luen bizl<>il"l//^onwkili lehelwc^k iwllell hefüloll josei-ö lis^he""^""r,
JQKreml e^. ének^ hiilon^aljwlgglj^ , 1 j"^r^ huU"-o:u, ok m^llo^lhülallunsúsáh^
".. 'ril"yc"10 v"ll"ht" ill"l'vel". "/*""""""'.' mh-k jii^ik. A joKallamisúy. lény^'^mj.

OKVCI lörvcnynek egyé, -/el,mif" n, eg kc'/1 halúrozniu. [... ] hogy ü jo^rősse vúll'halúro^l
meglámudüsára milyen Jellélelck ulapjún vcm lelMmeg, \ ho^ mikor küvelkezik'he'a^

'"p0 1' am', k("'. " '. i"St''''^ li"l('"-u^l 'núr sem""fe!e jogonwialiu/ nem lúmüclluilu:- \[)/miÍ
(I. 30. ) AB határozal. ABH 1992. 59. 66. ]. ' "" -.. -.... -. -......, -. ,... --_.

"'4 h"wáKexyedi"'KV""', e!ii"'7'0 hau"'ozllla^ '""§"// mindig uz ü rdelen, húzoclik m^, hogy
i^. l^mullas e8}', e,s''edi dm"ew'\ - jugszuhúlyon- alupi. l es lurlüliniiag ünmkme^sfoM
""'":hiw"wso'lik- '""-ÍV 'KÍö'tlés - a hirói hulúrozal 'íílélel va^ vég^-n^mJj^Lmes'a
jossvihiílviiknitk. e?. 117. 1 ieleiili. hosy 11 hírói liiiíulom li'illéiile a hHlutdmmwi'miAvnnk
Alkolmimv által ko"slni"lt reiiil;vl és - a imifyar Alkolimmy állal l^ovenemWl'móiÍo^'-
^wien hw. mé^ hi^nvos éndumhen uz elözel^ cifínlé-. u jugswhaly megnlkolásán,
joiiusiill liaKi/mi ijg fK i, kci(ij(i"tik gyiikorlásii Ivriiluln'v léveill. " 

|38/1993 (VI. 11. )AB
határuzat]

Veszpremi birósáyok dönlcse önazonoss;is;lioz ̂ alójogom gyakorlásában korlátozásl |elcnt. s
T S2ülelc;lt 'lyen. korlál"-'asl. hogy a perheii ncm vchettem részl bcavaikozóként. dönléseik

.

zesi jogomtól megl'oszlottak itéltjoyuniiit (P. 20. 373/2010/22) elvilatták.

'Onazonossiiai kcrdé.s ;i vcrscai S7. ármii7!Ís kidcrítcséhez. v.iló o"

íedtímiben^resMsuL Az Alkotmánybíróság szerinl a vérségi származáskiderftese. 'ilÍetöíee"
az arra vonatkozó törvényi vélelem vitatása. kétségbevonása. mindenkinek a legszeméíyese'bG
joga^ amel^általános személyiségi jog körébe tartozik. és az ernberi méllósás"körében elvez
wdelmet. " 

^BaIogh Zsolt. Hajas Barnabás. Sclianda fialázs: Alapjogo1<"és"aiapvel:ö
kötelezetlséyek Foaalma. érlelmezése

^,z^"^OI.10ssá.ahoz valóJO'iomat korlátozását a Veszprémi bíróságok úgy tették meg. hogy
az eljárásban részt nem vethetlcm. döntcseik ellen nem fellcbbezhetlemkülönbséaet lettek
ver szennti apa és vérswrinl] cinya közöll. hiszen a/ anya a látszai perben beavatkozó lell.
ugyanakkora vcr s/crinii ap, i nem.



XV. cikk

(2) Muv.yurorszúg ü: ulapvelö jogokcil m'mdenkinek bármcly meKkülöiihözlelés, ncvezete. '/en
fu]. siin nem, fixy. 'ciléko^xúf; nyelv. vullú-í. politikiii vi^y inás vé/emény, nemzeli vugy
iár.wiiii/mi szármuzás, vafg'oni. szüleléxi vcr^ egyéh helyzel szennli kiilönhséglelcl nélkiil
é/r/av/7/0.
(!) A nök és ajerfiük Kgyenjogúcik. (...)

'Az Alaptörvény a hátrányos megkülönböztctést átfosó módon tiltja: "Magyarország az
alapvcto jogokal mindenkinck bármely megkülönböztetcs, nevezetesen faj. szín, nem,
fogyatékosság. nyelv. vallás. politikai vagy niás vélemény. ncmzeti vagy társadalmi
szarmazas. vayvoni. szülelcsi vagy egyéb helyzcl szerinti kiilönbségtélel nélküfbizlosítja. A
' és ;'Jlérfiílk ei;vunioüiis;ií;;it - törtcnclmi okokból - iiz Al. iDliirvenv külön röaziti."
Balogh Zso\t. I-lajas Barnabás. Schanda Balázs: Alapjogok és alapvetö kötelezetlseuek
Fogalma. értelmczése Forrás: az AROP-2. 2. 19-2013-2013-0001 taniilmány. Szerzők: Balt^h
Zsolt. Hajas Bamabás. Schanda Balázs Kiadja: C NKE. 2014 Felelös kiacló: Patvi Andras
rektor

Veszprémi biróságok eljárásának alapját egy hainis közokirat (anyakönyvi kivonal) kcpezte. s
igy olyan személyt engedtek be a perbe. aki perbeli joyosultságál intellektuális közokirat
hamisitás alapozza meg. ezzel sértve a bíróságok a lisztességes eljáráshoz való jogot.

Vajon most niclyik irafok kell liitelesnck elto"atlnia a? Alko(mánvbírós;i"nak. ;i
bírósásnak, ;)?. ii^vcszs^nck, stb... a7. intellektuális közokirat h. imisitás bűncselekménve
állalelőállt mn'akönyvet yaay a P. 20. 373/2010/22 ilélctet. ugyams a két irat ellentétes állilasl
tartalinaz? Képzell joyás/ csak mosolyni; ;izon 37 oslob;is;iyon. hoyy ap. ii elismcrésen
alapszik a véMem. mL-rl cyyrészl x'elelein niiics terniL-s/cituclománvos tun\ van. illclve nincs
teljes haiályú apai elismerő nyilalkozal. söt ilyet elvennijogellcnes.

Veszprcmi birósilRol meascrlettck ;i/. ilcll ioeol. hiszen usvanazon szeniélvck közöll
tolytaltak olyan iiyyben elj. irásl. mely a kislányom es a vcr szerinti édesapa itéltjoga is és iyy
minden biróra kötelezö érvénvii.

Történet elözményeinek ésjogi hátterük:

P. 20. 373/2010/22 ítélet ulán a soproni Anyakönyvezetök újra anyakönyvezlck 
 nevet. A halályos törvények az Alaptörvényben védetl

önazonossághoz való joggal összhangban meghatározták ki tehet a kislány vonatkozásában
apai elismerö nvilatkozatot:

Csjt. 37. §. ,, (2)^ Az a féi'n, tikitfil 11 wrmek smrmaz. ik. u io^um^isi idő ki'zildclől /UfTti ci
Syvrnu'kd lelji. 's hiilúlyi 'i nvildlhizdlliii u nuw'iétuik ixiiirrht'li rl. lui
ii) ti liirví'ny írleliiH'lx'n ni. 'iii Iwl! iiiúv förfíl 11 yyi. 'rmck ii/i/í'iniik Irkinleni e.s

h) u gyvnnek legulúhh li=vnliiil éwi jiululuhh iiiinl ti lizciihiiloi/ik élelévél hrlül/őll
n}'ila/kt)2i'>

Törvény magyarazó része: ../) Cy7. 37. § f2) hekeztlése fcltélelként irjti elö, liogy a gyermek
llT. elisiiierö férft lól svirnidwin."



.A hoT.yiíuruló nvilutktwttok tiilajilonképpeii iiz ellenorws swepét tü/tih he ti nem
kivánatos V(IBV nem valós iiviliitkowlokknl szniíbeii."
magyarazat

Csjt 37. § (4) bekezdésének

57/1991. (XI. 8) AB határozatban .. A teslület helytelen jogalkalmazás mialt nem semmisithet
meg egyébként alkotmányosjogszabályokal. Ez ugyanis a törvényrontó szokásjog elismerését
jelentené. ami a magyar jogrendszerben elfogadhatatlan. Ezért ;i normakontroll alapiiiul
csiik a Maevar Kö/. Ionvbcn kihirdctcd iogs/. iih;ilvs?. övci> szol"álhat. feviia~a
jogalkalmazási gyakorlat alkotmányellenes értelmezéssel szembeszegül a törvénnyel. akkor a
jogalkalmazókat az erre a célra rendelkezésre álló jogi eszközökkel kell rászon'tani az
alkotinánvos értelmezésre."

A Magyar K.özlönyben ineajelentjogszabály szöveg tilti;) a?. ;i7.nn szemclv ioenvilatkozaláf,
akinek voiiatkouísában l)izonvftot(, hoev ;l avcrmck ncm tolc sy. iirmsizik. Jelen esetben a
P. 20. 373/2010/22 jogerös birósági ítélet mondja ki. hogy kilől nem származik a kiskorú. Ezen
jogerös birósági itélet és a DNS vizsgálat eredménye minden az ügybcn eljáró hivatalos szerv
és szemcly elött ismert voll.

2004. évi CXL. törvény a köziya7.yalási hatósáyi eljárás és swlgáltatás általános szabályairól
19. S .. (5) lla a l)irós;íi: \'al;iincl\ iigyhcn a hatáskörcl v;iyy annak hiányát állapitotta ines.
vayy az üs.\ crdt'mébcn h.itiirn/.oll, e/. ;i diintcs a/. eli.iro li;itósá(;rii kolelezö"
Magyarázó rész: .. E rrniir/kc^'.v/m/ ü= c'illdpilliiiló mci,'. hiii;y u him.wf; és a közi;iaz;iulúsi
szerv knzölti hulásköri rili'il u lörvény oly iiiiíciun renJezi. htiify hlT. lo'iítjii ti hiróstís
álltísDoiitjúnak elsó'hhséi.'él"

A Soproni Városi Biróság a szakértői vélemcny alapjan a P. 20. 373/2010/22. számú itéletében
megállapította. hogy apja. A biróság az itéletjogeröre
emelkedését követöen fdhívta a Soproni Anyakönyvi I-Iivatalt a változás születési
anyakönyvbe történö bejegyzésre. Ez meg is történl. ax aiiyakönyvből törölték 

t apál,

Ezt követöen Vagdall István teljes halályú apai elismerö nyilalkozalot tett. amely alapján az
apaként történő bcjegyzéséhcz l nein járull hüzzá. A I1. 20. 877/201 I-es iiuv
része a T. Alkolinánybirósáu elölt lol\ ó I 176/201 7-es iiüvnek.

Ezt követöen - 2011. június 03. napján - együttesen
megjelenlek a Soproni Polgármesteri HivHtalban. ahol 1 teljes hatályú apai
elismerö nyilalkozatot tell ralu/ iliil^izó/ti m!l e: ijőhen -. ame\\he-/.

ozzájarull. Miulán a Soproni anyakonyvvezelők niegiagadlák a bejegyzésl
lonöke a jeg)'zö inegkerülvc a jotiszerüen eljáró dolgozókat helyettes

anyakönyvvezelöt kért. aki jogellenesen zére apaként az anyakönyvébe 
újra bejegyzésre. A bejegyzést végzö Kúriai jogokat gyakorolva l'elülvizsgált egy jogerös
bírósági ítéletet.

.. nwi BÍHÍSÚK P. 20. 373/2010/22. szúmi'i
ilélelének ixmereléhen é.\- iiz ilélel ulu])j('ii képező D.V.S' i^.w'ilfliify/ Ktikérlói \v/emény
ismervlébcn egyiiliesen eljúrvu, kőzremiiköcilek ahhiin, hn^/ ziilelési ímyukönyvi
kivonaláha minl apu keríiljön hejvgyzésrc. hololl ludimiásscil birluk azon
lényröl. hogy nein ezl



továhbú annak liiíidláhan is, hogy !jex hülülyi'i upui eiismerő nyilulkoziilol
lelt, amelyhez em jánill hozzá.

A fenti léiiyállás {ildpjáii vették a Ktk. 274. S. ( l
bek. c/pontjába iillm. ojm. okiral liiimisilá'il, m'mt társtetlesek."

Btk. 274§ (1) bek. c/ pontjába ütközö cselekménye a
líislányomnak és nekem jogtalan hátrányt okozott, a Veszprémi bíróságok ítéletének tükrében
most ott tartunk, hogy a m létezö apai vélelmet már nem tudja megdönleni, igaz
jogerös birósági itélete vaii arról. hogy  az apja. ami me.i; mindenkire
kötelező érvényű..

tk. 274§ (1) bek. c/ pontjába ülközö cselekménye jogállamban nem alapozza
meg alperesi voltát. sem a-/ apaság vélelmi perl. Sem a közérdekkel sem a halálvos
törvényekkel nem eyyezlctlielö össze. hoyy valakit a 274S (1) bek. c/ pontjába ütközö
cselekedete alapján elöállilott iral alperesi po/iciál bizlosilson számára. iílctve itéll joyot
bármelyik biróság elvitasson.

5. Jogorvoslati lehctőségck kimerítésc

Veszprémi Törvényszék elötl jogerősen bel'cjezödött a P. 21.316/2017 ügy. az ügyben a
Veszprémi Törvényszék beavaikozásból való kizárás következlében meiifosztott attói. ho"v
törvénysértö dönlések ellen a Kúrián felülvizsgálatot kérjek. igyjogorvoslati lehetőségeimtől
önkényesen elzártak.

Személyes adatok zárlan kezelését kérem. mivel e"v kiskorú is érintell.

Mindczcn joysénö cljárasdk. cs a Plk. alapjoyokal sertó. a/. inditvánnval támadott
reiidelke/ései vezettek oda. liogy liuzamos idcje neni ludom yyakorolni a vcr szcrinli apát
AIaptörvényből fakadóan megilletö jogaimal. melyek nem korlátozhatóak.

házaspár továbbra is elleneni tuclja továbbra is nevelni leánvomat. melvet több
igazságügyi szakértői vélcmény is bizonyit.

Mellékletek:

. DNS vizsgálat eredménye (1176/2017-es ügy az iratanyag része)

. P. 20. 373/2010/22 itélet (1176/2017-es ügy az iratanyag része)




