
Adóperekben a bírók saját tudatlanságuk foglyai. A kulcsot a Kúria őrzi-I. (2013.10.28) 

Előző írásomban megírtam, hogy az adóügyi perekben a résztvevők: bíró, ügyvéd, 

NAV jogász általában adózási végzettséggel nem rendelkeznek, így nincsenek 

birtokában annak a speciális szaktudásnak, ami szükséges az adójogszabályok 

értelmezéséhez. Még 2011-ben vagyonosodási vizsgálatra született egy bírósági ítélet 

a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon, amelyben a bíró dr. Vilimszky Anna 

egyértelművé tette, hogy részrehajlóan, a bírói hivatásához méltatlan módon hoz 

ítéletet. A Kúria Kfv. V. 35.086/2012/5. számú végzésével hatályon kívül helyezte dr. 

Vilimszky Anna ítéletét és kellőképpen kioktatta a bírót, akiről azonban lepergett 

minden. Még a Kúria kedvéért sem kockáztatta „súgógépét” a NAV-ot, mert nélküle, 

szakértelem híján csak béna kacsa. Az okleveles adószakértő most a nyilvánosság 

kontrollját alkalmazza a megítélése szerint szakmailag dilettáns ítéletek fölött.  

Alkalmazható-e a súlyosbítási tilalom, ha az alapeljárásban hozott határozatot a 

felettes szerv megsemmisítette?  

A tényállás: a vagyonosodási ügyben hozott határozatot a másodfokon eljáró 

adóhatóság hatályon kívül helyezte és az elsőfokú adóhatóságot új eljárás 

lefolytatására kötelezte. Az új eljárásban az elsőfokú határozatra benyújtott 

fellebbezés alapján indult jogorvoslati lejárásban a másodfokú adóhatóság egy éven 

túl az adó alapját és összegét az adózó terhére változtatta meg. A keresetben 

hivatkoztunk az ide vonatkozó jogszabályra:  

Art. 142.§ (1) bekezdés: „Ha a korábbi ellenőrzés eredményeként határozatot hoztak, 

a határozat jogerőre emelkedésétől (…) számított egy éven túl olyan új határozat, 

amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét az adózó terhére 

változtatja meg, még akkor sem hozható, ha az alapeljárásban hozott határozatot a 

felettes adóhatóság megsemmisítette, és új eljárás lefolytatását rendelte el…” 

A 2011-es 28.K.21.174/2011/6. számú ítéletében dr. Vilimszky Anna így indokolt: 

 



A bíró ítélete indoklásában felmentést ad az adóhatóságnak a törvényben foglaltak 

alkalmazása alól. Bár a Kúria hatályon kívül helyezte az ítéletet, a Kúria azonban 

felülvizsgálatra alkalmatlannak minősítette dr. Vilimszky Anna ítéletét, így egyik 

kereseti kérelem pontban sem döntött érdemben. A megismételt eljárás 

eredményeként 2013. október 24-én kézbesített ítélet (most már Tatabányai 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) indoklásában már ez szerepel: 

„Jelen esetben a felperes és az alperes közötti eltérő jogértelmezést az okozza, hogy a 

felperesek nem vették figyelembe, hogy a jogszabály szövege a határozat jogerőre 

emelkedéséhez köti az egy éven túli újabb, a· felperesekre terhesebb határozat  

meghozatalát. Jelen esetben megsemmisítésre került az alapeljárásban az adóhatósági 

határozat, így tehát az nem lett jogerős, hatályon kívül helyezés esetén úgy kell azt 

tekinteni, mintha az újra indult eljárásban kezdődött volna meg maga az adóhatósági 

eljárás, ennél fogva a korábbi határozatok esetén nem beszélhetünk jogerőről. Ha 

pedig a határozat nem emelkedett jogerőre, akkor nem nyílt meg az egy éves határidő, 

amelyen túl már az ellenőrzöttek terhére terhesebb határozat már nem hozható. Így 

tehát a felperesek ezzel kapcsolatos jogértelmezése teljes mértékben helytelen volt. A 

bíróság e körben is az alperes álláspontját tekintette irányadónak. miszerint jogerős 

határozat hiányában fogalmilag kizárt az egy éves határidő számítása, amennyiben 

pedig ez így van, úgy a súlyosbítási tilalom nem sérthető meg.” 

 

Azt nem feltételezem, hogy Vilimszky Anna bíró otthon felejtette az olvasó 
szemüvegét és ezért nem olvasta el az Art. 142.§ (1) bekezdésének utolsó mondatát. 
Ezért a bírói részrehajláshoz kétség sem fér. A jogszabályhely utolsó mondata így szól: 
 
„… még akkor sem hozható, ha az alapeljárásban hozott határozatot a felettes 
adóhatóság megsemmisítette, és új eljárás lefolytatását rendelte el…” 
 
Tehát a jogalkotó speciális szabályt alkotott arra az esetre, melyre nem találta meg a 
választ a bíró. Így tehát az ítélet indoklása a hatályos jogszabályokban foglaltak 
tagadása, felhatalmazás az adóhatóságnak arra, hogy nem kell betartania a 
törvényeket. Ezzel a bíró szembement Magyarország alaptörvényével: 
 
R) cikk, (2) bekezdés: Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. 
A bírók és a NAV is a jogszabály szövegének vannak alárendelve. 
 
Kérdésként merül fel, hogy honnan vette a bíró a nyilvánvalóan hamis indoklását. Hát 
a”súgógépétől” az adóhatóságtól. Korábbi írásomban említettem, hogy a szakmailag 
teljesen alkalmatlan bíró helyett az ítélet indoklását a keresetre tett érdemi 
nyilatkozatában a NAV írja meg. A NAV érdemi nyilatkozatában ez szerepel:   
 



 

 
 
Összevetve a NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság Hatósági Főosztálya 
indoklását Vilimszky Anna bíró indoklásával megállapíthatjuk, hogy a bíró arra sem 
vette a fáradtságot, hogy maga fogalmazzon meg önálló véleményt. A NAV indoklása 
is kizárja a súlyosbítási tilalom köréből azt az esetet, amelyre a törvény egyértelműen 
hivatkozik. Még egyszer a gyengébbek kedvéért: „… még akkor sem hozható, ha az 
alapeljárásban hozott határozatot a felettes adóhatóság megsemmisítette, és új 
eljárás lefolytatását rendelte el…” 
 
A NAV és Vilimszky Anna bíró ámokfutásának ezzel még nincs vége, ez még csak a 

kezdet. A következő részben arról írok, hogy mi volt a súlyosbítás oka: számlával 

igazolt építési költségekkel szemben a másodfokú adóhatóság okirati, szakértői 

alátámasztás nélkül „hasra ütéssel” állapított meg plusz költséget. 
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