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

Adóügyi perekben a résztvevők: bíró, ügyvéd, NAV jogász általában adózási 

végzettséggel nem rendelkezik, így nincsenek birtokában annak a speciális 

szaktudásnak, ami szükséges az adójogszabályok értelmezéséhez. Az ügyvédeknek, 

bíróknak, NAV jogászoknak nincs kötelezően előírt továbbképzése sem, szemben az 

adótanácsadók és az okleveles adószakértők kötelező továbbképzésével. Ám hiába 

rendelkezik egy okleveles adószakértő nagyságrenddel magasabb és folyamatosan 

frissített képzettséggel, a bírósági (Kúria) gyakorlat jelenleg kizárja a szakértelmet 

azzal, hogy az adójogszabályok értelmezését nem tekinti szakkérdésnek az okleveles 

adószakértők esetében sem. Egy bírónak, ügyvédnek, NAV jogásznak legalább három 

évet kellene tanulnia ahhoz, hogy okleveles adószakértő végzettséget szerezzen. Ezt a 

szakértelmet zárja ki a Kúria egy 1992-es BH-ra hivatkozással. Okleveles adószakértő 

képzés 2003 óta van, tehát ez az álláspont felülvizsgálatra szorul. Jelenleg a bírók 

többsége úgy hidalja át adózási tudatlanságát, hogy feltétel nélkül elfogadják az 

adóhatóság álláspontját. Négy bírói kategória van: 

1. Egyáltalán nem értenek az adóügyekhez. Helyettük az adóhatóság írja meg az 

ítéletet. Ez könnyen ellenőrizhető az alperesi érdemi ellenkérelemből 

(nyilatkozatból). Ha a bíró a tárgyaláson jelentőségteljesen azt mondja: „a 

felperesnek azt kell bizonyítania, hogy …”, akkor biztosak lehetünk abban, hogy 

a bíró alkalmatlan adóügyek tárgyalására, el sem olvasta a keresetet. 

2. A következő kategória, amikor volt NAV (APEH) jogászból lesz bíró. Ő a 

végsőkig meg van győződve arról, hogy ért az adóügyekhez, ami abban testesül 

meg, hogy feltétel nélkül az adóhatóság álláspontját fogadja el. 

3. Önállóan képes elbírálni az adóügyeket a bíró. Meghallgatja a felperest is, 

elolvassa a keresetet is. Az ilyen bíró teljesítménye hullámzó. Attól függ 

mennyire bonyolult az ügy, mennyire tud megbirkózni az adott adójogszabály 

értelmezésével. 

4. Végül fehér holló az a bíró, amelyik tudomásul veszi, hogy a saját szakértelme 

kevés az adójogszabályok értelmezéséhez és figyelembe veszi ítélkezése során 

az adózási szakemberek, Európai Unió Bírósága véleményét is. 

A megoldás kulcsa a Kúria kezében van. Bár Magyarországon nincs precedensjog, 

mégis adóügyekben elsősorban a Kúria alakítja a joggyakorlatot, néha szemben a 

hatályos törvényekkel. A helyzet tarthatatlanságára az élet hozta a példát. 

 

 



Amikor a NAV és a bíró összeborulását még a Kúria sem tudja megakadályozni. 

Még 2011-ben vagyonosodási vizsgálatra született egy bírósági ítélet a Komárom-

Esztergom Megyei Bíróságon, amelyben a bírót dr. Vilimszky Annát bizony füllentésen 

kapta az okleveles adószakértő. Olyanra hivatkozott az ítélete indoklásban, amely 

állításával ellentétesen nem szerepelt az alperesi határozatokban. A Kúria Kfv. V. 

35.086/2012/5. számú végzésével hatályon kívül helyezte dr. Vilimszky Anna ítéletét. 

A Kúria kellőképpen kioktatta a megítélésem szerint 1. kategóriába tartozó bírót, 

amikor így indokolt: 

 „a kereseti kérelem minden egyes elem kapcsán érdemben döntést kell hozni”, 

 „az ítélet indoklásba hivatkozni kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a 

bíróság ítélete alapszik”, 

 „az ítélet indoklása nem pusztán formális kötelezettség, hanem ezen múlik az 

ítélet meggyőző ereje”, 

 „felperesek felülvizsgálati kérelmükben iratszerűen hivatkoztak arra, hogy a 

jogerős ítélet nem állapít meg tényállást, nem tartalmaz jogi indoklást”. 

 „a jogerős ítélet konkrét tények, bizonyítékok és jogszabályhelyek 

megjelölése nélkül kizárólag általánosságokat és a keresettel támadott 

határozatokra való visszautalást tartalmaz, és ez utóbbit is konkrétumok 

nevesítése nélkül”.  

A Kúria ezzel lehetetlen helyzetbe hozta dr. Vilimszky Anna bírót. Egyrészt szakmailag 

alkalmatlan arra, hogy adóügyeket bíráljon el, másrészt a Kúria álláspontja szerint 

nem veheti figyelembe a perben a szakértői véleményt. Ezek után Vilimszky Anna 

megpróbálkozott a lehetetlennel: szakértelem híján elbírálni és indokolni a kereseti 

kérelem valamennyi elemét. Már az ítélet szóbeli indoklásán elbukott és szembesült 

saját korlátaival. 

A Kúria elnöke a nyilvánosságról. 

A közelmúltban Darák Péter a Kúria elnöke az okleveles adószakértő számára szívet 

melengető gondolatokat fogalmazott meg MTI közleményében. 

 „a bírósági eljárás nyilvánossága a bírói hatalom korlátjaként a jogállamiság 

fontos garanciája”, 

 „a bírói hatalom fékeit és ellensúlyait a törvényekhez kötöttség és a bírói 

szervezet belső differenciáltsága mellett a nyilvánosság testesíti meg”, 

 „az igazságszolgáltatás függetlensége nem járhat együtt a számon 

kérhetőség teljes hiányával”, 



 „a bírósági tárgyalások és döntések nyilvánossága biztosítja, hogy a bíró 

szem előtt legyen, a nyilvánosság kontrollja alatt álljon”, 

 „a bírósági tárgyalások és döntések nyilvánossága egyúttal a tisztességes 

eljárás és a bíróságokba vetett közbizalom garanciája is”.   

Vilimszky Anna bírónak (most már Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) 

sikerült a törvényektől és a matematika alapvető szabályaitól függetlenítenie magát. 

Mindjárt a – Darák Péter által hangoztatott – nyilvánosság kontrollján megbukott. A 

ítélet szóbeli indoklásakor az okleveles adószakértő, matematikus a hallgatóságban 

foglalt helyet. Azt még rezzenéstelenarccal fogadta, amikor dr. Vilimszky Anna egy 

laza mozdulattal törölte a törvény szöveg egy részét, ám amikor azt állította, hogy 

számszakilag ellenőrizte és megállapította, hogy nem okoz eltérést a forráshiányban, 

ha napon belül egyenleget képez, akkor a matematikus diplomával rendelkező 

okleveles adószakértő önkéntelenül elmosolyodott. Ekkor a bírónő kivetkezve 

magából emelt hangon kijelentette: „tilos a véleménynyilvánítás” és a tárgyaló terem 

elhagyására szólított fel. Az már csak hab a tortán, hogy miután távoztam, 

félbeszakította a halasztott ítélethirdetést és – bár a Pp. 218.(1) bekezdés előírja – az 

ítéletet írásban nem adta át, az ítélethirdetésről jegyzőkönyv nem készült. Hát így 

működött első körben a nyilvánosság kontrolja. De ezzel nem csak saját magáról 

állított ki dr. Vilimszky Anna alkalmatlansági bizonyítványt, hanem lejáratta a Kúria 

tekintélyét is, amikor teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az idézett útmutatást. 

Bízom abban, hogy Darák Péter Kúria elnök úr szavai a gyakorlatban is 

érvényesülhetnek és az ítélet részletes bemutatása után Vilimszky Annát „érdemei 

elismerése mellett” felmentik a bírói hivatás alól. Ebben a tisztulási folyamatban bízva 

tárom a nyilvánosság elé az ügyet a következőkben egy cikksorozat formájában. A 

konkrét szakmai kérdések, amelyekben Vilimszky Anna szakmailag leszerepelt: 

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

a felettes szerv megsemmisítette? 

 számlával igazolt építési költségekkel szemben az adóhatóság okirati, szakértői 

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

 a pénzforgalmi mérlegben megállapítható-e napon belüli egyenleg, 

forráshiány? 

 a házastársak egyidejű vizsgálata mellett a közös pénztárcájában lehet-e az 

egyiknek hiánya, a másiknak többlete? 

Ezekre a kérdésekre fogom ismertetni Vilimszky Anna és az okleveles adószakértő 

válaszát. A végső szó most is a Kúriáé lesz. 
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