
Adóperekben a bírók saját tudatlanságuk foglyai. A kulcsot a Kúria őrzi-3.(2013.11.05) 

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 pénzforgalmi mérlegben megállapítható-e napon belüli egyenleg, forráshiány?  

A tényállás: a feleség a bankszámlájáról felvett készpénzben 3 millió forintot. Az 

összeggel átsétált a másik bankba és oda befizette a felvett összeget. Az adóhatóság a 

pénzforgalmi mérlegben először a bankszámlára befizetést számolta el kiadásként, 

ami forráshiányt eredményezett a magánszemélynél. Ezt a NAV eltitkolt 

jövedelemként kezelte, majd ezt követően számolta el a pénzforgalmi mérlegben a 

napon belül bankszámláról felvett összeget bevételként. Mivel az adóhatóság napi 

részletezettséggel vezette a pénzforgalmi mérleget, így értelemszerűen a tényállás 

tisztázás során nem vizsgálta a napon belüli időrendűséget. Így napon belüli 

egyenleget sem képezhetett volna. Emiatt napon belül először a bevételeket, majd 

ezt követően a kiadásokat kellett volna elszámolnia. Csak az ilyen becslési módszer 

valószínűsíti ugyanis a törvényeknek megfelelő adóalapot. A keresetben kifogásoltuk 

a napon belüli forráshiány megállapítását. dr. Vilimszky Anna bíró az első 2011-es 

ítéletében a napon belüli egyenlegképzésre mindössze így reagált: 

 

Sajnos ebben az indoklási részben is többszörösen füllentett Vilimszky Anna bíró. Az 

adóhatósági iratokban ugyanis még csak utalás sincs a napon belüli 

egyenlegképzésre. Így az adóhatóság nem írhatta le részletesen, nem ismertethette 

logikailag követhetően az általa képviselt álláspontot és számítási mechanizmust. 

Ebből következően valótlan az ítélet indoklásának az a része is, hogy a bíró 

áttekintette a rendelkezésre álló iratokat és az is, hogy az erre vonatkozó nem létező 

határozati indoklásból bármilyen következtetést is levonhatott a bíró. A Kúria által 

Vilimszky Anna bírónak kirótt méretes pofon után a megismételt eljárásban már így 

indokolt a bíró: 



„A bíróság igen részletes bizonyítást foganatosított a felperesek azon hivatkozása 
tekintetében, miszerint számszaki hibák vannak a pénzforgalmi mérlegben és a 
bevétel és kiadás napon belüli felcserélésével az adóhatóság a pénzforgalmi 
mérlegben napon belüli' forráshiányt állapított meg, ezáltal fiktív forráshiányt 
generált a felperesek állítása szerint.” 
 
A bíróhoz méltatlan „füllentések” folytatódtak. A megismételt eljárásban félórán 
belül berekesztésre került a tárgyalás, mert felperes azt kérte, hogy a bíróság a 
keresetben foglaltakat bírálja el. Tehát semmilyen részletes bizonyítást nem 
foganatosított a bíróság. Erre jegyzőkönyvi bizonyíték sem áll rendelkezésre. A 
valóságtól teljesen elrugaszkodott indoklás így folytatódott: 
  
„A bíróság tételesen megvizsgálta az alperesi előzményi iratok közt elfekvő 
táblázatos formában elkészített elszámolásokat. Megállapította a bíróság, hogy 
kétség kívül vannak számítási hibák a becsatolt táblázatok tekintetében, azonban 
összességében a számszaki adatokat összevetve a tévedés a felperesek javára, nem 
pedig terhére szól. A számszaki eltérések pedig olyan csekély mértékűek, amelyek 
nem alapozták meg, hogy ezen eljárási szabálysértés olyan mérvű lenne, hogy az a 
határozat hatályon kívül helyezését maga után vonhatná.” 
 
A felperes nem általában jelölt meg számítási hibákat a pénzforgalmi mérlegben, 
hanem konkrét, adózó terhére szóló számítási hibákat. Súlyos eljárási jogsértést 
követett el a bíró, amikor a kereseti kérelemtől eltérve tételesen felülvizsgálta (?) a  
pénzforgalmi mérleg számításait. A számszaki eltérések feltárása szakértői feladat. 
Minden konkrétum nélkül minősíti a bíró a számszaki eltéréseket, tévedéseket 
felperes javára szólónak. Bár az is lehet, hogy a bíró azzal sem volt tisztában, hogy mi 
szól adózó javára és mi a terhére. Erre utal az ítélet indoklásában, hogy 
 
„Rámutat azonban a bíróság arra, hogy az adóhatóság a felperesek kiadási oldalán 
számolta el a felperesek által nyújtott kölcsönt (…) jelen esetben nem az adózók 
terhére hanem éppen hogy javára történt meg a kiadási oldalon a kölcsönösszeg 
elszámolása, ezt az adóhatóság figyelembe vette, méghozzá a felperesek javára.” 
 
Tehát a zseniális (?!) matematikai képességekkel rendelkező Vilimszky Anna bíró 
szerint a vagyonmérleg kiadási oldalán elszámoltak az adózó javára és nem terhére 
szólnak. Ezek után nem csodálkozhatunk a többi „sületlenségen” ami az ítélet 
indoklásában szerepel. Ez is ékes bizonyítéka a nyilvánvaló elfogultságnak, bírói 
részrehajlásnak. Lehet, hogy a bíró végig azt hitte, hogy adózó javára szolgál, ha minél 
nagyobb adóhiányt állapít meg nála? Azért megpróbált érdemben is kitérni a bíró a 
napon belüli egyenlegképzésre:  
 
„A bíróság álláspontja szerint kétségkívül szerencsésebb előbb a bevételeket és 
aztán a kiadásokat szerepeltetni, ha napi bontásban tekintjük a pénzforgalmi 
mérleget, azonban jelen esetben nem az egyes napokon belüli esetleges forráshiány 



megállapítása a döntő, hanem az év végi végső számadat az, amely tartalmazza, 
hogy forráshiánnyal vagy forrástöbblettel kell számolni. Önmagában az, hogy egy 
napon belül forráshiányt állapított meg az alperes és előbb szerepelteti a kiadást, 
mint a bevételt, a végső számszaki adatokat nem befolyásolja, ennél fogva 
önmagában az, hogy fiktív forráshiányt generált volna az alperes nem bizonyított a 
felperesek részéről. Sem a bíróság, sem az adóhatóság nem az egyes napokon belül 
pozitív vagy negatív egyenleget értékelte, hanem éves szinten vonta le a 
következtetést a 'számszaki adatokból megállapíthatóan forráshiány vagy 
forrástöbblet meglétére. 
 

Az indoklásból egyértelmű, hogy Vilimszky Anna bírónak halvány fogalma sincs a napi 

bontású pénzforgalmi mérlegről. A napi bontású pénzforgalmi mérleg alkalmazásának 

indoka, hogy például egy májusi kiadásnak nem lehet forrása egy júliusi bevétel. 

Emiatt az adóhatóság a pénzforgalmi mérlegben év közben is állapít meg 

forráshiányt. Így az is előfordulhat, hogy valakinek egy adott évben úgy állapít meg 

forráshiányt az adóhatóság, hogy az év végi egyenlege pozitív. Így teljes mértékben 

megalapozatlan az, hogy az évközi forráshiány az év végi végső számadatokat nem 

befolyásolja. Az évközi forráshiány a későbbiekben már semmilyen bevétellel nem 

tüntethető el utólag. Ez súlyos számszaki tévedése a bírónak és rávilágít szakmai 

alkalmatlanságára. 

A konkrét ügyben, ha a revízió napon belül először a 3 millió bevételt (készpénz 

felvétel a bankból) számolta volna el és azt követően a kiadást (készpénz befizetés a 

bankba), akkor +3 millió –3 millió = 0 a napi egyenleg. A perbeli esetben történt 

elszámolás a következő volt: - 3 millió + 3 millió + 3 millió = + 3 millió. Először ugyanis 

-3 millió költség került elszámolásra, ami 3 milliós forráshiányt eredményezett. Ezt 

egyenlítette ki a revízió +3 milliós eltitkolt jövedelem feltételezésével, és az így előállt 

nulla egyenleget növelte meg a napon belüli +3 milliós bevétel. Tehát míg a helyes 

elszámolás esetén (napon belül nem képezhetünk egyenleget) a napi záró egyenleg 

nulla forint, addig az alkalmazott hibás módszer esetén a napi záró egyenleg 3 millió 

forint, és a napon belüli megállapított forráshiány is 3 millió forint. Az év hátralévő 

részében már hiába szerez akármekkora bevételt a magánszemély az már a 

megállapított forráshiányt nem tudja eltüntetni (egy későbbi bevétel nem fedezhet 

korábbi kiadást). 

Talán a nem létező „számítások” áttekintése helyett az okleveles adószakértő 

szakértői véleményét kellett volna elolvasnia Vilimszky Anna bírónak, akkor nem 

tévedett volna ekkorát. De erre így reagált: 

„A felperesek a bizonyítási eljárás során becsatolták Angyal József okleveles 
adószakértő szakvéleményét. A bíróság ezt a szakértői véleményt kvázi 



tanúvallomásként értékelte a kialakult bírói gyakorlatnak megfelelően, ezt 
szakvéleményként elfogadni nem lehet.” 
 
Valóban van ilyen bírósági gyakorlat, a melyik az okleveles adószakértő szakértői 
véleményét csak felperes előadásának tekinti. A felperes előadása pedig a Kúria 
álláspontja szerint nem bizonyíték. A bíróságok és a Kúria megítélésem szerint 
figyelmen kívül hagyják a Pp. 166.§-ban foglaltakat. A Pp. 164.§ szerint valóban „A per 
eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek 
érdekében áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el.” Ám a Pp. 166.§ (1) 
bekezdése szerint „Bizonyítási eszközök különösen a tanúvallomások, a szakértői 
vélemények, az okiratok és egyéb tárgyi bizonyítékok.” 
 

A per során a bíróság kirendelhet a Pp. 177.§ alapján igazságügyi szakértőt, de a 

felperesnek is joga van megbízás alapján szakértőt igénybe venni bizonyítás során. A 

Pp. 166.§ (1) bekezdése nem tartalmaz olyan kitételt, hogy csak a Pp. 177.§ alapján 

kirendelt szakértő felel meg a Pp. 166.§ -ában említett bizonyítási eszköznek. Így az 

igazságügyi adó- és járulékszakértő névjegyzékben szereplő okleveles adószakértő a 

felperes számára megbízás (nem kirendelés) alapján szakértői véleményt készíthet. 

Határozott álláspontom, hogy ezt a bíróságoknak felperes okirati bizonyítékaként 

kellene kezelniük, nem pedig a bizonyítékot nem jelentő felperesi előadásnak. E 

nélkül jelenleg adóperekben a tárgyalásokon „vak vezet világtalant”. Az ügyvéd – bíró 

– NAV jogász” hármasban általában egyiküknek sincs adózási végzettsége. 

Jogkérdésként akarnak elbírálni egy olyan kérdést, ami az okleveles adószakértőnek 

szakkérdés. Egy jogásznak három évet kellene tanulnia az okleveles adószakértő 

végzettség (nem azonos az adózási végzettség nélküli adószakértővel) 

megszerzéséhez. Amíg a bírók mondvacsinált indokkal kizárják a szakértelmet a 

tárgyalóteremből, addig sajnos tág tere van a bírói dilettantizmusnak, 

részrehajlásnak, NAV- barátságnak. Csak az okleveles adószakértő tudja speciális 

szakértelmével megbontani az elmúlt időben kialakult NAV és bírók „édes-kettesét”. 

A következő részben arról írok majd, hogy a házastársak egyidejű vizsgálata mellett a 

közös pénztárcában lehet-e az egyiknek hiánya, a másiknak többlete? Erre már Kúria-

döntés is van. Miért pont ezt a Kúria-döntést ne hagyta volna figyelmen kívül 

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

Remélem tévedni fog. 
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