
Adóperekben a bírók saját tudatlanságuk foglyai. A kulcsot a Kúria őrzi-II.(2013.11.03) 

Az okleveles adószakértő gyakorolja a nyilvánosság kontrollját a megítélése szerint 

szakmailag dilettáns, részrehajló ítélet fölött. Folytatom a Tatabányai Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság bírója, dr. Vilimszky Anna 4.K.27.096/2013/13. számú ítéletének 

tartalmi elemzését. Ebből további megerősítést nyer, hogy dr. Vilimszky Anna 

részrehajlóan, a bírói hivatásához méltatlan módon hozott ítéletet. Felmerülhet a 

kérdés, hogy vajon mi bírhatta rá a bírót erre?   

A számlával igazolt építési költségekkel szemben a másodfokú adóhatóság okirati, 

szakértői alátámasztás nélkül „hasra ütéssel” megállapíthat-e plusz költséget?  

A tényállás: a házaspár vidéken építkezett. Az alapeljárásban számlával 7.974.641 Ft 

építési költséget igazolt. Ezt az alapeljárásban a revízió elfogadta hiteles adatként. Ezt 

követően mind az elsőfokú, mind a másodfokú határozat is elfogadta bekerülési 

összegnek a közel 8 millió forintos összeget. Az elsőfokú határozatot a másodfokon 

eljáró adóhatóság hatályon kívül helyezte és az elsőfokú adóhatóságot új eljárás 

lefolytatására kötelezte. Az új eljárásra utasítás okaként nem került megjelölésre az 

építési költség elszámolása, így az új eljárásban sem vitatta senki a számlával igazolt 

bekerülési összeget. Mind az új eljárásban született jegyzőkönyv, mind az elsőfokú 

határozat ismét a közel 8 millió forint bekerülési összeggel számolt az építkezés 

tekintetében. A megismételt 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 úgy, hogy belenyúlt a 

korábban senki által nem vitatott tényállásba. A másodfokú adóhatóság arra 

hivatkozott, hogy szerinte az építési számlák nem teljes körűek, a bekerülési összeg a 

számlával igazolthoz képest magasabb. 

A vagyonmérlegbe csak hiteles adat állítható be. Ez vonatkozik mind a bevételekre, 

mind a kiadásokra. Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokú adóhatóság vitatja az 

építkezés bekerülési összegét, akkor a jogorvoslati eljárásban csak arra van 

lehetősége, hogy az Art. 138.§ (2) bekezdése alkalmazásával a tényállás további 

tisztázására utasítsa az elsőfokú adóhatóságot vagy „a tényállás kiegészítése iránt 

maga intézkedik”. Ennek keretében az Art. 97.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján 

igazságügyi szakértőnek kell megállapítania az építkezés bekerülési költségét és ezt 

összevetni a számlával igazolt költségekkel. Ezzel szemben a másodfokú adóhatóság 

„hasra ütéssel” határozott meg vélelmezett építési költséget, mégpedig jelentős 

eltéréssel. Az eddigi elfogadott 7.974.641 Ft építési költséget 6.770.411 + 4.000.000 = 

10.770.411 Ft-tal növelte meg. Ebből 6.770.411 Ft –t a férjnél, 4 millió forintot feleség 

vagyonmérlegébe állított be okirati alátámasztás nélkül. A férjnél beállított 6.770.411 



forint építési költség alátámasztásnak indoka az volt, hogy így lesz nulla forint a 

következő év nyitóegyenlege (?!) Az eltérés az eddig elfogadott építési költséghez 

képest több mint 135 százalék! 

A keresetben kifogásoltuk az építési költség „hasra ütéssel” történő megállapítását. 

Vilimszky Anna az első 2011-es 28.K.21.174/2011/6. számú ítéletében az építési 

költségekkel kapcsolatos kereseti kérelem részt egyszerűen nem bírálta el. Ezt 

kifogásoltuk a Kúriához benyújtott felülvizsgálati kérelmünkben. A Kúria hatályon 

kívül helyező végzésben egyértelműen leszögezte, hogy „a kereseti kérelem minden 

egyes eleme kapcsán érdemben döntést kell hozni”. Vilimszky Anna bíró a 

megismételt eljárásban hozott 4.K.27.096/2013/13. számú ítéletében így indokolt: 

„A fentebb kifejtettekre tekintettel nem osztotta a bíróság a felpereseknek azt az 
állítását, hogy a tényállás tisztázási szakaszban az alperesnek kellett volna szakértő 
igénybevételével megállapítania az építési költségeket. (…) Megjegyzi a bíróság, 
hogy a felpereseknek lehetőségük nyílott arra, mind az I.-II. fokú adóhatósági 
eljárás során, hogy az építési költségeiket, amennyiben nem értettek egyet az 
adóhatóság megállapításaival, hitelt érdemlő bizonyítékokkal alátámasszák, ez 
azonban még a bírósági eljárás során sem történt meg. A bíróság egyetértett az 
alperesnek azzal a megállapításával, miszerint a legjelentősebb költségeket például 
építőanyag költséget a felperesek számlával nem igazolták, az egész eljárás során 
erre vonatkozó dokumentumot, számlát, egyéb iratot, bizonylatot nem tudtak 
becsatolni.”  
 
Sajnos ismét „füllentésen” kaptuk Vilimszky Anna bírót. A házaspár az adóhatósági 

ellenőrzés során az építési költségeket számlával igazolták, amit az adóhatóság ötször 

egymásutánban elfogadott (2 ellenőrzési, 2 hatósági és 1 jogorvoslati szakaszban). Így 

valótlant állított Vilimszky Anna bíró, amikor azt állította, hogy felperesek nem 

igazolták számlával az építési költségeket. Szintén valótlanul állította Vilimszky Anna 

bíró azt, hogy „a felpereseknek lehetőségük nyílott arra, mind az I.-II. fokú 

adóhatósági eljárás során, hogy az építési költségeiket, amennyiben nem értettek 

egyet az adóhatóság megállapításaival, hitelt érdemlő bizonyítékokkal 

alátámasszák” . Mivel az építési költségek „hasra ütéssel” történő növelése a 

másodfokú eljárásban történt, ezért a házaspárnak nem volt lehetősége azt vitatni azt 

az adóhatósági eljárásban. Nem felel meg a legelemibb indoklási kötelezettségnek az 

sem, hogy „A bíróság egyetértett az alperesnek azzal a megállapításával, miszerint 

a legjelentősebb költségeket például építőanyag költséget a felperesek számlával 

nem igazolták, az egész eljárás során erre vonatkozó dokumentumot, számlát, 

egyéb iratot, bizonylatot nem tudtak becsatolni.” A bíró kinevezte magát építési 

szakembernek és minden konkrétum nélkül hiányol építési számlákat. Ha ez ilyen 



egyértelmű volt, akkor miért fogadta el az építési költségeket az adóhatóság összesen 

5 eljárási szakaszban? Az ítélet indoklásának további részében is folytatja Vilimszky 

Anna bíró az ámokfutását, amikor így indokol: 

„Egyetért azzal a bíróság, hogy a pénzforgalmi mérlegbe csak hiteles adat állítható 
be, e körben azonban a felpereseket terheli annak bizonyítási kötelezettsége, hogy 
az alperes által rögzített és megjelölt adatok nem hitelesek. Áttekintve a 
rendelkezésre álló alperesi számításokat a bíróság álláspontja szerint a 6.770.411,-
Ft 2005 év végén szereplő egyenleg elszámolása jogszerűen történt meg az alperes 
részéről költségként és nem azért, amit a felperesek állítottak, miszerint hogy a 
2006. évi nyitó összeg nulla forint legyen. Ezt a számszaki adatot is más 
számadatokkal összefüggésben kell megvizsgálni és értelmezni. Nyilvánvalóan 
abban az esetben lehet számszaki vonatkozásban érdemi következtetést levonni, ha 
az összes számításokat egybevezetjük, ahogyan ezt az alperes tette és ezért 
számolta el a 6.770.411,-Ft egyenleget költségként.” 
 

A másodfokú határozat így indokolt a 6.770.411 forint építési költség beállításával 

kapcsolatosan: „…adózó 2006. évi nyitó pénzkészlet összegét 0 Ft-ban határoztam 

meg.” Tehát a vagyonmérlegben a vizsgált időszakon (2004-2007 évek) belül nullázta 

le a 2006-os nyitó egyenleget. Egyszerűen hazudott Vilimszky Anna bíró (itt már nincs 

enyhébb kifejezés), amikor azt írta, hogy „Áttekintve a rendelkezésre álló alperesi 

számításokat a bíróság álláspontja szerint a 6.770.411,-Ft 2005 év végén szereplő 

egyenleg elszámolása jogszerűen történt meg az alperes részéről költségként”. Az 

iratanyagban ugyanis a plusz építési költségekre vonatkozóan semmilyen alperesi 

számítás, okirati alátámasztás nincs, amit a bíró áttekinthetett volna. Iratellenesen 

írta a bíró, hogy a felperes állította, hogy az építési költségelszámolás azért történt, 

hogy a 2006-os nyitó összeg nulla legyen. Maga az alperes írta ezt határozatában. 

Talán a nem létező „számítások” áttekintése helyett a másodfokú alperesi határozat 

indoklását kellett volna elolvasnia Vilimszky Anna bírónak, akkor nem tévedett volna 

ekkorát. 

Ha eddig valakiben nem rendült meg az igazságszolgáltatásba vetett hit, akkor ezen 

bírói döntés kapcsán már alappal megrendülhet. Remélem a nyilvánosság 

kontrolljának eredménye is lesz. Ez csak egy lehet. dr. Vilimszky Anna bírót 

alkalmatlanság címén fel kell menteni bíró hivatása alól. De még itt sincs vége a 

történetnek. A következő részben arról írok, hogy a pénzforgalmi mérlegben 

megállapítható-e napon belüli egyenleg, forráshiány? 
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