
Adóperekben a bírók saját tudatlanságuk foglyai. A kulcsot a Kúria őrzi-3.(2013.11.08) 

Folytatom a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírója, dr. Vilimszky 

Anna 4.K.27.096/2013/13. számú ítéletének tartalmi elemzését. Ebből is 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 házastársak egyidejű vizsgálata mellett a közös pénztárcában lehet-e az egyiknek 

készpénzhiánya, a másiknak készpénztöbblete? 

Az adóhatóság a jelenleg is folyó vagyonosodási vizsgálatokban már napi szinten 
alkalmazza, hogy az egyik házastársnál feltárt napi, illetve időszaki forrástöbbletet a 
másik házasfélnél keletkezett kiadás fedezeteként számolja el. Ezt a becslési módszert 
a bírósági gyakorlat is alátámasztja. A Bírósági Határozatok tárában közzétett 
Kfv.V.35.444/2011/6. számú ítélete rögzíti: 

„Az adójogi jogszabályok tehát (az Szja tv. és az Art.) nem ismeri a családi adózás 
intézményét. Az adóhatóság azonban figyelemmel lehet a házastársi 
vagyonközösségre akként, hogy ha/és amennyiben ezt a rendelkezésre álló adatok 
bizonyítják, elfogadja az egyik házastársnál feltárt napi, illetve időszaki 
forrástöbbletet a másik házasfélnél keletkezett kiadás fedezeteként. Ilyen jellegű 
pénzforgalmi mérleg felállítására azonban csak akkor van lehetősége a törvényi 
rendelkezések értelmében az adóhatóságnak, ha mindkét házasfélnél ténylegesen 
lefolytatható egy mindenre kiterjedő adóvizsgálat. Ennek indoka pedig az, hogy egy 
adózó kiadásainak - bevételeinek feltárására, pénzforgalmi mérlegbe történő 
rendezésére csak a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés során van 
joga és törvényes lehetősége az adóhatóságnak.” 

A vizsgált adóügyben egyidejűleg folyt a házaspár adóvizsgálata, így semmi akadálya 

nem volt a készpénzforgalmi mérlegben az egyidejű forráshiány-többletek 

kiegyenlítésének. De miért pont ezt a Kúria-döntést ne hagyta volna figyelmen kívül 

Vilimszky Anna bíró, aki azt hiszi, neki bírói függetlenség leple alatt mindent lehet. 

Remélem tévedni fog. 

„Nem értett egyet a bíróság a felpereseknek azon hivatkozásával, hogy a felezéses 
módszer eleve fiktív forráshiányt generál, ha a 'házastársak esetén nem ezt a 
módszert alkalmazza az alperes. A számszaki adatok végső összevetése mutatja azt 
meg, hogy fennáll-e forráshiány vagy sem. Abban az esetben, ha az ellenőrzés teljes 
időszakán végig vezetjük és gördítjük a rendelkezésre álló számszaki adatokat a 
plusz és mínusz előjellel szereplő tételeket, akkor végső soron ugyan annak az 
eredménynek kell kijönnie házastársak esetén. Az nyilvánvaló, hogy előfordulhat 
olyan, hogy az egyik házastársnál többlet, míg a másik házastársnál hiány 
mutatkozik, azonban ha ezt a két számadatot is egymással szembe vezetjük, ez 



esetben a végeredménynek ugyanannak kell lennie, ha megfelelő számítást 
alkalmaztunk.  
 
Ismét bizonyságát adta Vilimszky Anna bíró annak, hogy halvány fogalma sincs a napi 
léptékű idősoros mérleg alkalmazásáról. Egy év közben megállapított forráshiányt 
már nem lehet eltüntetni egy későbbi bevétellel. Nem lehet másképpen minősíteni a 
bíró indoklását, mint egy olyan sületlenséget, amit maga sem ért. Ha az egyik 
házastársnál egy időben meglévő forrás többlettel nem szüntetjük meg a másik 
házastársánál fennálló forráshiányt, akkor az a forráshiány az év végi összesítésben 
már mindenképpen megjelenik. Az általános iskolai matematika alapok (négy 
alapművelet) ismerete teljes hiányára vall, hogy a bíró mindenféle számítás elvégzése 
nélkül azt állítja, hogy ugyanazt az eredményt szolgáltatja a két módszer.  
 

A bíró a felperes által elemzett példát úgy cáfolta, hogy a törvény szövegét cáfolta: 

„A bíróság nem osztotta a felpereseknek az szja törvény 4.§ (2) bekezdésének 
megsértésére történő hivatkozást, miszerint bevétel a magánszemély által más 
személytől megszerzett adóköteles bevétel egésze. A bíróság álláspontja szerint az 
adóhatóság ezen jogszabályt is helyesen értelmezte és a bevétel szót nem köznapi 
értelemben használta, ahogy azt a felperesek állították, hanem a törvénynek 
megfelelő módon.” 
 

Vilimszky Anna bíró nem osztotta felperes törvény szövegre való hivatkozását, 

„miszerint bevétel a magánszemély által más személytől megszerzett adóköteles 

bevétel egésze.” Még most sem késő, hogy Vilimszky Anna bíró szembesüljön a 

törvényszövegével (2007-es):  

Szja törvény 4.§ (2) bekezdés: „Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és 

bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték …” 

Az adóhatóság a bevétel szót nem az szja törvénynek megfelelő módon használta, 

mert a saját bankszámláról felvett pénz nem mástól szerzett vagyoni érték. A 

készpénz-egyenleg módszer ugyanis az Szja tv. 4.§ (2) bekezdésétől eltérő, sőt azzal 

kifejezetten ellentétes bevétel fogalmat használ. Az Szja törvény szerint bevételt csak 

mástól lehet szerezni. A „pénztárca” és a bankszámla közötti mozgás az Szja törvény 

szerint sem nem bevétel, sem nem kiadás, vagyonváltozással nem jár. Ezt 

átvezetésnek hívják. A pénzforgalmi mérlegmódszert az 5. számú mellékletben leírt 

pénztárkönyv modell írja le. Az adóhatóság által becslési módszerként alkalmazott 

készpénz-egyenleg módszerben a bankszámlára befizetést kiadásnak, a 

bankszámláról készpénzfelvételt bevételnek tekinti, tehát a „pénztárca” és a 

bankszámla közötti mozgás vagyonváltozással jár. Emiatt becslési módszerként az Szja 

törvénynek megfelelő pénzforgalmi mérleg és a készpénzforgalmi mérleg 



kölcsönösen kizárja egymást! Házastársak egyidejű vizsgálata a készpénzforgalmi 

szemléletben torz, nem a valóságnak megfelelő eredményt ad. Az egyik házastárs 

által a közös bankszámláról felvett készpénz – a vagyonközösségre tekintettel – a 

másik házastárs készpénz-egyenlegét is növelheti. Az egyik házastárs közös 

bankszámlára utalt Szja tv. 4.§ (2) bekezdésének megfelelő jövedelmét a készpénz-

egyenleg módszer nem tekinti bevételnek. Attól függően számolja el egyik vagy másik 

házastársnak a készpénz felvételt bevételnek, hogy melyikük veszi fel a készpénzt a 

bankszámláról. Ez olyan anomáliát okoz a készpénzforgalmi mérlegben, ami csak a 

Kúria idézett Kfv.V.35.444/2011/6. számú ítéletének indoklása szerint oldható fel. A 

készpénz-egyenleg módszer anomáliájának bemutatása: 

 A férj nevére 100 eFt jövedelem érkezik a bankszámlára. 

 A feleség veszi fel a közös rendelkezésű bankszámláról a 100 ezer forintot. 

 A férj később visszafizeti a 100 ezer forintot a közös bankszámlára. 

A fenti tényállás az Szja törvény 4.§ (2) bekezdés szerint 100 eFt bevétel a férjnél, a 

készpénz-egyenleg módszerben viszont 100 eFt kiadás a férjnél. A 100 eFt bevétel a 

feleségnél jelentkezik. Mivel valóban nincs családi adózás, ezért ez a becslési módszer 

csak úgy valószínűsítheti a törvényeknek adóalapot, ha az egyik házastársnál feltárt 

napi, illetve időszaki forrástöbbletet a másik házasfélnél keletkezett kiadás 

fedezeteként számoljuk el. Családi adózás ugyanis valóban nincs, ám a közös családi 

készpénz-egyenleg létező napi valóság. Az adóhatóság akkor hivatkozhatna 

érdemben a családi adózás hiányára, ha becslési módszerénél az Szja tv. 5. számú 

mellékletében lévő pénztárkönyv modellt (pénzforgalmi szemlélet) alkalmazná a nem 

létező, adóhatósági kitaláció révén keletkezett készpénzforgalmi szemlélettel 

szemben. Hogyan indokolt Vilimszky Anna, aki ítélete indoklásával teljes mértekben 

megingatta az igazságszolgáltatásba vetet hitet: 

„Torzítanak a felperesek akkor, amikor arra hivatkoznak, hogy ez ad abszurdum 
úgy értelmezendő, hogy amennyiben a férj bankszámlájáról a feleség vesz fel 
készpénzt, akkor az a feleség bevételét képezné.” 
 
Itt nincs mit értelmezni. Ha az Szja törvény szerinti bevétel a bankszámlára kerül, 

akkor azt annál számolja el a készpénz-egyenleg módszer bevételként, aki felveszi a 

bankszámláról. Ad abszurdum azé a bevétel, aki aznap ráért elmenni a bankba 

készpénzt felvenni. 

Az én hitem is megingott adóügyekben az igazságszolgáltatásban. Ez csak akkor 

állhatna helyre, ha Vilimszky Anna bíró már nem sokáig lenne bíró. Így remélem, ez a 

történet nem itt végződik.  



Ez az ügy a vagyonosodási vizsgálatok állatorvosi lova. Ha külön-külön találkozott 

volna a bíró az egyes részmegállapításokkal, akkor még talán elment volna a szakmai 

tudatlansága, szándékos részrehajlása. De így Vilimszky Anna bíró valójában hülyét 

csinált magából, annyira cáfolni akart mindent. Ezzel mérhetetlen kárókat okozott. Ha 

ennek az ügynek nem lesznek szankciói és egy bíró adóügyben ilyeneket leírhat, hogy 

a kiadás elszámolása – ami tulajdonképpen a forráshiányt okozhatja – az adózó javára 

szolgál, akkor mit reméljünk más bíróktól. Csak akkor állhat helyre az 

igazságszolgáltatásba vetett hit, ha Vilimszky Annát páros lábbal rúgják ki a bírói 

karból. Persze azzal sem nyernénk sokat, ha érdemei elismeréseként a NAV-nál 

landolna ejtőernyősként. 
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