
 
I. A tagdíj nem tekinthető az alapításkor (vagy a tagsági jog keletkezésekor) 

teljesítendő „vagyoni hozzájárulásnak”.  

Ezért az alapító okirat Ptk.-nak való megfeleltetése során az egyesület alapító 

okiratának tagdíjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell kiegészíteni a jogi 

személyekre irányadó általános szabályok szerint a vagyoni hozzájárulás 

értékéről, annak rendelkezésre bocsátásának módjáról, idejéről szóló 

szabályokkal.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Ptk. 3:5.§ e)pont, 3:9.§ (1) bekezdés, 3:66.§ (1) bekezdés  

Ectv. 22.§ (2) bek.  

 

II.Az egyesületek vonatkozásában a különleges jogállású tagság létrehozását nem 

a Ptk, hanem az Ectv. teszi lehetővé és írja elő annak kötelező szabályait. Ezért e 

körben nem érvényesül a Ptk. szerinti diszpozitivitás elve.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Ptk. 3:4.§, 3:65.§ - 3:70.§ ,Ectv. 4.§ (5) bek.  

 

III..A változás bejegyzési eljárás során a nyilvántartást vezető bíróság jogköre – 

figyelemmel az eljárás nemperes jellegére is – korlátozott. A nyilvántartó bíróság 

nem vizsgálhatja a nyilvántartásba venni, vagy törölni kért adatokat létrehozó 

közgyűlés lebonyolításának törvényességét, a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmát.  

A változásra vonatkozó döntést tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv és a 

nyilvántartásban szereplő adatok alapján csak azt vizsgálhatja, hogy a változásra 

vonatkozó határozatot az adott időpontban hatályos alapító okirat szerinti szerv 

hozta-e meg.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Cnytv. 38.§ (1)-(3). bek., 67.§ (1)-(3) bek. Ectv.11.§  

 

 

IV.Az egyesület képviseletére jogosult új elnök megválasztására vonatkozó 

előírásokat a választáskor hatályos alapító okirat alapján kell vizsgálni. Az ezt 

követően módosított alapító okirat nyilvántartásba vételét kizáró hibáinak az új 

képviselő nyilvántartásba vételére nincs joghatása.  

 

V.Az alapító okirat rendelkezése alapján az egyéb képviseleti jogra jogosult 

személy megválasztása/megbízása a civil szervezet belső joga.  

E személy nyilvántartásba vételére irányuló kérelem előterjesztésére akkor van 

jogi lehetőség, ha az alapszabály, vagy belső szabályzat szerint e feladatkör 

betöltésre kerül.  

Több képviseletre jogosult esetén pontosan kell szabályozni a képviseleti 

jogkörök megosztását a képviselők között.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Ptk.3:29.§, 3:31.§ (1959. évi IV.tv. 29.§) Ptk.3:30.§  

Cnytv. 20.§ (1) bekezdés f) pontja 
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Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította, 

kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 410.000.-Ft 

perköltséget, az államnak pedig felhívásra 900.000.-Ft feljegyzett eljárási illetéket.  

A határozata indokolásában megállapította, hogy a felperes 1997-1998-ban jelentősebb 

összeget adott át dr. Kriszt Gyulának azért, hogy privatizációs befektetésekre való 

felhasználás céljából kárpótlási jegyeket vásároljon rajta. A befektetés nem valósult 

meg, így a felperes jelezte, hogy befektetési szándéka már nem áll fenn, emiatt a 

kárpótlási jegyek értékesítésre kerültek, vételárukat a felperes 2000-ben átvette. Az 

átvételi elismervények szerint kárpótlási jegyek vételáraként 2000. augusztus 10-én 

154 millió, szeptember 5-én pedig 122 millió forint összeget vett át.  

Az alperes a 233/33059. számú megbízólevéllel a felperesnél a bevallások utólagos 

vizsgálatára irányuló ellenőrzés elvégzését rendelte el, valamennyi adó és 

költségvetési támogatás vonatkozásában a 2000-2005. évek időszakára. A 

megbízólevelet a felperes 2007. január 25-én vette át. Ezzel együtt jelezte, hogy az 

irányadó időszak tekintetében önellenőrzés van folyamatban. A vizsgálat 

elrendeléséről az alperes a 7342657024. ügyiratszámú levelével értesítette a felperest, 

aki az értesítést 2006. december 5-én vette át. A felperes 2006. december 29-re 

dátumozva önellenőrzést készített, amelyben a 2000. évi bevételeit vallotta be 

pótlólag. Ennek keretében a 276 millió forint értékpapír eladásból származó bevétel 

alapján 69 millió forint értékpapír adásvételből származó jövedelmet, valamint 7 

millió forint kamatbevételt tüntetett fel. Az önellenőrzési lapot csak 2007. január 9-én 

nyújtotta be, egyidejűleg a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet terjesztett 

elő. Az alperes a 2007. január 30-án meghozott végzésével a felperes igazolási 

kérelmének helyt adott.  

 

Az elsőfokú bíróság az ítélete jogi indokolásában rámutatott arra, hogy az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art) 49. § (1) bekezdése szerint az önadózás 

útján megállapított, vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a költségvetési 

támogatást az adózó helyesbítheti, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja, ha az 

adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az 

adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, 

vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt hibás. Nem minősül 

önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be és a késedelmét nem 

igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja.  

A (2) bekezdés szerint az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és 

költségvetési támogatás – a vizsgált időszak tekintetében – önellenőrzéssel nem 

helyesbíthető. Erre tekintettel az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az adózó 

önellenőrzést csak addig terjeszthet elő, amíg az adóhatóság az ellenőrzését meg nem 

kezdi. Az ellenőrzés a 3006/213 NAV útmutató szerint is a megbízólevél 

kézbesítésével, illetve egy példányának átadásával kezdődik. Az alperes a 2000. év 

vonatkozásában az ellenőrzést megkezdte, az erről szóló értesítést a felperes átvette, 

így mindaddig, amíg az ellenőrzési időszak módosításra nem került, nem nyújthatott 
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volna be a felperes önellenőrzést a 2000. adóév vonatkozásában. Az elsőfokú bíróság 

álláspontja szerint tehát az alperes jogellenesen járt el, amikor a felperes által 

előterjesztett önellenőrzést befogadta.  

Mindemellett megállapította, hogy ezen alperesi jogellenes magatartással nem áll 

okozati összefüggésben a felperesnél bekövetkezett vagyoncsökkenés (az önellenőrzés 

eredményeként befizetett adó). Az adófizetési kötelezettség a felperes magatartására 

vezethető vissza, az alperes a felperes által beadott önellenőrzés tartalmát érdemben 

nem ellenőrizhette, arra csak ellenőrzés keretében van lehetősége. Az adófizetési 

kötelezettség tehát a felperes által készített önellenőrzésen alapult, amely önellenőrzés 

tartalmára az alperesnek ráhatása nem volt. A felperes szándéka az önellenőrzéssel 

arra irányult, hogy a megszerzett, de be nem vallott és le nem adózott jövedelmeket 

legalizálja. Magatartására vezethető vissza, hogy az önellenőrzés olyan időpontban 

készült, hogy utóbb az önellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában újabb 

önellenőrzés nem készülhetett. Az Art. 13. § (1) bekezdése és a 164. § (1) bekezdése 

értelmében a felperes jogszerűen 2006. december 31-ig volt jogosult a 2000. év 

vonatkozásában önellenőrzésre. A felperes az elévülési határidő legvégén készítette el 

az önellenőrzést, így kizárta annak lehetőségét, hogy utóbb az adóév vonatkozásában 

újabb önellenőrzést készítve a korábbi önellenőrzés esetleges hibáit kijavítsa. A 

vagyoncsökkenés bekövetkezése tehát elsődlegesen a felperes magatartásával áll 

okozati összefüggésben.  

 

Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok értékelésével azt is 

megállapította, hogy a felperes oldalán nem keletkezett kár. Megítélése szerint nem 

lehetett megállapítani, hogy a felperes valójában milyen ellenérték fejében vásárolt 

kárpótlási jegyet. Az okirati bizonyítékok alapján csak az volt megállapítható, hogy 

2000-ben csak kárpótlási jegyek értékesítéséből származó vételárat vett át a felperes. 

Az okiratokkal szemben a felperes nem tudta bizonyítani, hogy a pénzeszköz egy része 

valójában nem vételár jogcímén került átvételre. A 2007. február 12-én és június 11-én 

kelt, alpereshez benyújtott nyilatkozatában maga is úgy nyilatkozott, hogy a 276 millió 

forint vételárat vette át, ezt tartalmazza az önellenőrzése is, tehát a pert megelőző 

határozott nyilatkozatai. A felperes által elért jövedelem összege már nem 

megállapítható, hiszen nem található okirati bizonyíték a kárpótlási jegy vásárlásával 

kapcsolatosan. A tanúk pedig nem tudtak határozottan arról nyilatkozni, hogy milyen 

pénzeszköz felhasználásával, mennyi kárpótlási jegyet vásárolt a felperes. Ilyen 

körülmények között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67. § 

(2) bekezdése alapján a bevétel 25 %-a tekintendő árfolyamnyereségnek, így azt az 

önellenőrzésben a jogszabályoknak megfelelően vallotta be a felperes, annak 

megfelelően került sor az adó megfizetésére.  

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a kamatjövedelem tekintetében sem tudta 

bizonyítani a felperes, hogy az önellenőrzésben foglaltakkal ellentétben nem 

keletkezett adófizetési kötelezettsége. A hiányos okiratok alapján a pénzmozgások 

pontos menete nem volt rekonstruálható. A felperes által csatolt szakértői véleményt a 

felperes saját előadásaként tudta csak a törvényszék figyelembe venni. A vélemény 

nem tartalmaz okirati mellékleteket, az a felperes előadásán alapul, így nem alkalmas 

arra, hogy megállapításait a törvényszék tényként fogadja el. A kamatjövedelem 

kapcsán sem tartalmaz a szakvélemény okirati mellékletet, kifejezetten bizonytalan a 
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szakértő azon megállapítása, hogy a kölcsön 36 millió forint összeggel megemelésre 

került, amelynek pontos ideje nem ismert.  

A felperest terhelte annak bizonyítása, hogy az önellenőrzésben foglaltakkal 

ellentétben adókötelezettsége nem állt fenn. Bizonyítási kötelezettségének azonban az 

elsőfokú bíróság kioktatása ellenére sem tudott eleget tenni, így az alperes által 

jogellenesen befogadott önellenőrzés alapján a törvényszék megállapítása szerint a 

felperes az általa jogszerűen bevallani elmulasztott adót vallotta be, tehát a jogszerűen 

fennálló adófizetési kötelezettségének tett eleget. A felperes oldalán a jogszerűen 

fennálló adófizetési kötelezettség teljesítésével kár nem keletkezhetett, mert a felperes 

oldalán megtakarításként ez az összeg csak az adófizetési kötelezettség elmulasztása, a 

felperes jogellenes magatartása esetén jelentkezhetne. Ilyenre vagyoni előnyként a 

felperes a Ptk.4. § (4) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése alapján nem hivatkozhat. 

 

A felperes fellebbezésében elsődlegesen az ítélet keresete szerinti megváltoztatását, 

másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Megítélése szerint az ítélet 

jogszabálysértő és megalapozatlan.  

A törvényszék nem bírálta el a felperes valamennyi kereseti kérelmét, figyelmen kívül 

hagyta a felperes szakértő kirendelésére irányuló indítványát és ennek indokolását sem 

adta. Egyes bizonyítékokat egyáltalán nem értékelt, másokat pedig helytelenül értékelt. 

Az ítélet indokolása mind a tényállás, mind a bizonyítékok értékelése, mind az azokból 

levont következtetések tekintetében pontatlan, hibás, iratellenes és ellentmondásos. 

 

A felperes hangsúlyozta, hogy másodlagosan jogalap nélküli gazdagodás címén 

érvényesítette igényét, az ítélet indokolási része azonban erre utalást sem tartalmaz. 

Kiemelte, hogy a törvényszék előtt igazságügyi szakértő kirendelését kérte, amelyet az 

elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyott, ezen döntését a bíróság nem indokolta meg, 

ugyanakkor nem fogadta el a felperes által csatolt magánszakvélemény megállapításait 

sem. A szakvéleménnyel kapcsolatosan az elsőfokú ítéletben írt kifogás 

megalapozatlan, a felperes ugyanis a felkért szakértőnek azt a tényállást adta elő, amit 

az adóhatósági iratok és a felperes által becsatolt bizonyítékok tartalmaznak, tehát a 

tényállás az iratokon alapszik. A törvényszéknek megalapozatlan a 36 millió forint 

kölcsön-rész vonatkozásában tett ítéleti megállapítása, hiszen az azt alátámasztó 

adatok egy része a rendelkezésre álló iratokban fellelhető, másrészüket pedig az 

alperesnek kellett volna rendelkezésre bocsátania. Az alperesi revízió által készített 

jegyzőkönyv 2009. május 6. napján a 36 millió forint kölcsön nyújtásának időpontját a 

72 millió forintos kölcsön nyújtásával egy időpontra, tehát 1997. december 29-re 

valószínűsítette. A revízió által valószínűsített adatot az ellenkező bizonyításig 

tényként kellett volna kezelni. 

A felperes hangsúlyozta, hogy a 2006. szeptember 15. előtti kölcsönszerződések 

kamataira vonatkozó szabályozás különleges szakértelmet igényel, még az alperes 

revizorai sem értelmezték helyesen a vonatkozó jogszabályokat, így a szakértő 

kirendelése e körben szükséges.  

 

A felperes kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta a 2013. július 

15-i beadványhoz csatolt, 2007. augusztus 28-án kelt mellékletet, melyben a felperes 

akkori jogi képviselője módosította a június 11-i beadványát, kifejtve, hogy a 
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felperesnek nem keletkezett nyeresége az értékpapír ügyleteken. Ennek megfelelő 

értékelése esetén a bíróság nem tett volna olyan megállapítást, hogy 2007. június 11-én 

a felperes akként nyilatkozott, hogy a kárpótlási jegyek eladásából 30 %-os nyereségre 

tett szert. Ezt később a felperes módosította és levelével felülírta. 

A 2007. augusztus 28-i beadványhoz csatolásra került Varga Ferenc 2000. szeptember 

8-án írt levele és a felperes szeptember 19-én írt nyilatkozata, melyeket a bíróság 

elmulasztott bizonyítékként értékelni, holott ezek együttesen igazolják, hogy nem 

keletkezett nyeresége a felperesnek. Ezt igazolja Varga Ferenc tanúvallomása is. A 

bizonyítékok összességéből az állapítható meg, hogy a 276 millió forint összegű 

vételár három tételből állt valójában. Ezekből 72 millió forint előleg volt, melyet a 

tanú átvett a felperestől és továbbított dr. Kriszt Gyulának, hogy az további kárpótlási 

jegyeket vásároljon. Nem releváns az az ítéleti megállapítás, hogy ez utóbbi összeg 

tekintetében nem nyert bizonyítást, hogy a kárpótlási jegyek vásárlására került 

felhasználásra, hiszen amennyiben összesen 276 millió forintot adott át a felperes dr. 

Kriszt Gyulának a kárpótlási jegyek vásárlására, később pedig ugyanekkora összeget 

kapott vissza, úgy megállapítható, hogy nyeresége nem keletkezett. Ezt két további 

tanú (Sándorné Ujj Éva és Jámbor-Nikmann Márta) vallomása is alátámasztja.  

 

A fellebbezési hivatkozás szerint az 1995. évi CXVII. törvény (Szja) 67. § (2) 

bekezdésében foglaltakat csupán az ajándékozás útján szerzett értékpapírok esetében 

lehet alkalmazni, melyet alátámaszt a fellebbezéshez csatolt alperesi tájékoztató 

szövege is. Mindemellett arra is hivatkozott, hogy a Ptk. alapján nem értékpapírügylet 

jött létre a felek között, így csak a pénzmozgásokból lehet kiindulni és amennyiben a 

felperes több pénzt is kapott volna vissza, mint amennyit dr. Kriszt Gyulának átadott, a 

különbözet nem árfolyamnyereségnek, hanem kamatnak minősül. Az önellenőrzés 

tehát ezen tényező folytán is szabálytalan lenne.  

 

Kifogásolta a fellebbezés azt az ítéleti megállapítást, hogy a felperes 2006. december 

29-én önellenőrzést készített. Hangsúlyozta, hogy az önellenőrzést 2007 elején 

készítette el, csupán visszadátumozta azt. Pontatlan az ítélet, amikor az alperes 

többszöri adóellenőrzésének elrendeléséről ír. Az alperes ugyanis 2006. november 28-

án rendelt el ellenőrzést a 2000-2005. évek vonatkozásában. Később az elsőfokú 

határozat megsemmisítése és új eljárás elrendelése folytán folyamatban lévő eljárás 

már nem minősül újnak, így a 2006. december 5-én beállt önellenőrzési tilalom nem 

oldódott fel. 

 

A felperes hivatkozott arra, hogy az elsőfokú ítélet hiányos és félreérthető a 

tekintetben, hogy az önellenőrzési tilalom mikor állt be 2000 vonatkozásában. Az 

indokolásból úgy tűnhet, mintha a megbízólevél kézbesítésével állt volna be, és e 

pontatlanságból eredően az ítélet indokolása is ellentmondásos. Az adójogi 

szabályozás szerint a felperes ugyanis 2006. december 4-ig lett volna jogosult az 

ellenőrzés beadására.  

Helytelen az az ítéleti megállapítás, hogy a vagyoncsökkenés bekövetkezte 

elsődlegesen a felperes magatartásával hozható okozati összefüggésbe. A felperes 

valójában nem 2006. december 29-én, hanem 2007 januárjában készítette el az 

önellenőrzést. A 2000. adóév elévülése miatt ennek befogadására már nem volt 
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jogszabályi lehetősége az alperesnek, igazolási kérelem mellett sem. Az elévülés, a 

kedvezményes önellenőrzés lehetőségének elévülése és az önellenőrzési tilalom 

együttesen és külön-külön is jogellenessé tette az önellenőrzés befogadását. E három 

ok azonban az ítélet indokolásában összemosódik.  

 

A felperes álláspontja szerint a kár akkor is megállapítható lenne, ha az 

önellenőrzésben szereplő bevételek egyébként adókötelesek lettek volna, s csupán csak 

tetézi a felperes kárát az a körülmény, hogy nem voltak azok.  

Az elévülés ténye önmagában is jelentőséggel bír, az önellenőrzés ugyanis csak két 

esetben lehet szabályos, ha azt az elévülési időn belül nyújtják be, vagy ha 

késedelmesen nyújtják be, de igazolási kérelmet is benyújtanak. Az Szja. esetében 

azonban ez utóbbira, tehát a 15 napon belüli önellenőrzés benyújtására nincs mód, itt 

az adóhiány feltárásával egyidejűleg be kell nyújtani az önellenőrzést. Fogalmilag 

kizárt, hogy az Szja. adónemben elévülési időn túl önellenőrzést lehessen beadni, 

illetve az elévülési időn túl beadott önellenőrzés nem tekinthető önellenőrzésnek akkor 

sem, ha azt igazolási kérelem mellett adják be, ugyanis azt az adóhatóságnak el kell 

utasítania. A 2000. adóév vizsgálati és önellenőrzési lehetősége is megszűnt akkorra, 

mikor a felperes az önellenőrzését benyújtotta. A jogellenes befogadás megszüntette a 

beadvány önellenőrzési jellegét, annak a beadvány eleve nem volt tekinthető, mert 

elévülést követően lett elkészítve és beadva. Jogok és kötelezettségek tehát abból nem 

származtathatók.  

Az Art. 35. § (1) bekezdése alapján adót az köteles fizetni, akit arra jogszabály kötelez. 

Jogszabály pedig azt kötelezi adófizetésre, akinek az adófizetési kötelezettsége adó-

megállapítás alapján fennáll. Az Art. 25. § (1) bekezdése alapján tehát nem volt a 

felperesnek adófizetési kötelezettsége, hisz sem önadózással (önellenőrzéssel), sem 

adóhatóság általi megállapítással nem történhetett meg adómegállapítás.  

Hangsúlyozta a felperes, hogy az alperesi magatartás súlyosan jogellenes volt, az 

alperes még 2007 áprilisában is azon gondolkodott, hogy befogadhatta-e jogszerűen az 

önellenőrzést. Ennek bizonyítékául szolgál a 2007. október 4-én kelt észrevételekhez 

csatolt F/4. számú alperesi revíziós anyag 2007. április 2-i levele. Az önellenőrzési 

tilalom betartásának ellenőrzése mindennapos az alperes gyakorlatában. Az alperes 

szándékosan hagyta figyelmen kívül a vonatkozó jogszabályokat, szándékosan 

törvénysértő módon járt el és szándékosan okozott kárt a felperesnek.  

 

A felperes hangsúlyozta, hogy az elsőfokú eljárás során benyújtotta az általa megbízott 

szakértő szakvéleményét és kérte az igazságügyi szakértő kirendelését, így nem a 

felperes hibájának tekintendő, hogy nem tudott eleget tenni azirányú bizonyítási 

kötelezettségének, hogy az önellenőrzés alapját képező bevételek nem voltak 

adókötelesek. 

Kiemelte azt is, hogy az adózó és az adóhatóság között nem a Ptk., hanem az Art. 

szabályai érvényesülnek, ezért a naturális obligatio szabálya nem alkalmazható, tehát a 

jogszerű, de lejárt, azaz már nem behajtható adótartozás fizetése esetén a jogalap és 

jogcím hiányában túlfizetésként jelentkező összeget az adózó jogosult visszakövetelni. 

Ráadásul a felperes esetében nem is jogszerű adótartozás utólagos befizetéséről van 

szó.  
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Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte.  

Utalt arra, hogy a fellebbezéssel szemben a felperes 2007. november 7-én és 2008. 

április 29-én - immár jogi képviselő nélkül – tett olyan nyilatkozatot, miszerint 276 

millió forint jövedelme értékpapír eladásból keletkezett. Tehát 2007 augusztusát 

követően a jogi képviselő nélküli eljárása során is keletkeztek ilyen tartalmú 

nyilatkozatai. Beadványaiban mindenhol vételárként említette a teljes összeget. Az 

elismervények is ekként támasztják alá a történteket.  

Az adóhatóság Varga Ferencet és Nikmann Mártát tanúként meghallgatta és csatolásra 

került az adóeljárásban Sándorné Ujj Éva írásbeli nyilatkozata is. Ezek mind azt 

támasztják alá, hogy a 276 millió forint a kárpótlási jegyek adásvételéből befolyó 

összeg volt. Az ezzel ellentétes felperesi állítást a bírósági eljárás során meghallgatott 

tanúk nyilatkozatával sem sikerült cáfolni. Varga Ferencnek a per során csatolt, és 

2000. szeptember 8-án kelt elszámolás tárgyú felperesnek írt levele pedig az elsőfokú 

eljárásban már hivatkozott körülmények figyelembevételével nem alkalmas a 

bizonyításra.  

A felperes az adóhatósági eljáráshoz képest a perben a kárpótlási jegyek, továbbá a 

kamatügyletek tekintetében is ellentmondásos nyilatkozatokat tett. Ehhez képest a 

kamatügyletek során a pénzmozgások pontos menete nem volt rekonstruálható, a 

kárpótlási jegyek tekintetében pedig az okiratokkal azt sem tudta bizonyítani a 

felperes, hogy 200 millióért vett értékpapírt. Arra van okirati bizonyíték, hogy 276 

millió forintos bevétele keletkezett azok eladásából. 

A felperes ezzel ellentétes fellebbezési érvelésével szemben az alperes hangsúlyozta, 

hogy a jogszabályok alapján számítandó adó a költségvetést és nem az adózót illeti, 

így ezen összegre kártérítési igényt alapítani nem lehet.  

Az alperes osztotta azt az ítéleti megállapítást, hogy a felperes által felkért szakértő a 

szakvéleményét okiratok nélkül, kizárólag a felperes előadása alapján készítette el, így 

mivel a felperes a gazdasági események vonatkozásában csak tényállást adott, de nem 

bocsátott a szakértő rendelkezésére iratanyagot, a szakvélemény megalapozottnak nem 

minősíthető. 

Az önellenőrzés dátumával kapcsolatosan arra utalt az alperes, hogy a felperes az 

általa elkészített és csatolt okirati bizonyítékkal szemben próbálja eredménytelenül 

bizonygatni, hogy a dátum nem helyes. 

Az elrontott önellenőrzést elévülési időn belül az adózó újabb önellenőrzéssel 

helyesbítheti, az adóév elévülését követően azonban újabb önellenőrzés már nem 

nyújtható be, az adóhatóság pedig nem tehet megállapítást az elévült adóév 

vonatkozásában. Ha az adózó az adott év elévülését követően észleli, hogy hibás 

önellenőrzést nyújtott be, akkor ennek orvoslására sem az adózó, sem pedig az 

adóhatóság nem jogosult, ha pedig ebből kára származik, az csak a saját felelősségi 

körén belül értékelhető. 

Az alperes hangsúlyozta, hogy a fellebbezés mellékleteként csatolt APEH tájékoztatás 

a Pp.235. §-a alapján a másodfokú eljárásban már figyelembe nem vehető.  

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogvita eldöntéséhez szükséges bizonyítást lefolytatta, a 

beszerzett peradatok okszerű mérlegelésével helyes tényállást állapított meg, az 
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ítélőtábla a keresetet elutasító döntésével és túlnyomórészt annak indokaival is 

egyetértett.  

 

A felperes keresetét elsődlegesen kártérítés, másodlagosan jogalap nélküli gazdagodás 

jogcímén terjesztette elő. Az előbbi körében a felperesnek kellett bizonyítania, hogy a 

közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség általános (Ptk.339. §) és 

különös (Ptk.349. § szerinti) feltételei hiánytalanul fennállnak. Bármely feltétel 

bizonyítatlansága ugyanis az e jogcímen érvényesített igény elutasítását alapozza meg.  

Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy az alperes jogellenes magatartást 

tanúsított a felperes önellenőrzésének befogadásával. Az Art.93. § (1) bekezdése 

értelmében az ellenőrzés 2006. december 5-én, az erről való értesítés felperesnek 

történt kézbesítésével megkezdődött, ezzel beállt az Art.49. § (2) bekezdése szerinti 

önellenőrzési tilalom. Az alperes ezen egyértelmű, az alkalmazása során mérlegelést 

nem igénylő jogszabályi rendelkezés megszegésével jogellenes és egyben felróható 

magatartást követett el.  

Nem osztotta az ítélőtábla a törvényszék azon jogi álláspontját, hogy a felperes által 

állított kár (a keresetben érvényesített összegű adó befizetése) és a jogellenes alperesi 

magatartás között nincs adekvát, szerves okozati összefüggés. A jogellenes alperesi 

magatartás hiányában (az önellenőrzés befogadásának megtagadása esetén) ugyanis a 

felperes részéről adófizetésre nem került volna sor. Az alperesi magatartás tehát az 

adóbefizetés eljárásjogi alapjait teremtette meg, az oksági folyamat lényeges eleme 

volt. Az okozati láncolatban betöltött szerepét az ésszerű előreláthatóság elve sem 

képes cáfolni, az önellenőrzés ugyanis általában az irányadó időszakra korábban 

bevallott és befizetett adóhoz képest eltérő mértékű (több vagy kevesebb) adó 

befizetését célozza, ezen lehetséges jogkövetkezmény bekövetkezte az alperes részéről 

tehát előre látható volt.  

 

A másodfokú bíróság ugyanakkor egyetértett – indokaira is kiterjedően – azon 

elsőfokú ítéleti állásponttal, hogy a perbeli esetben a felperesnél kár bekövetkezte nem 

állapítható meg. A felperes álláspontjával ellentétben e körben ügydöntő jelentőséggel 

bír, hogy az önellenőrzés alapján befizetett adó tekintetében a 2000-es adóévben 

valóban keletkezett-e adófizetési kötelezettség. Rámutat az ítélőtábla arra, hogy a 

fellebbezésben foglaltakkal ellentétben a személyi jövedelemadó-fizetési 

kötelezettséget a törvényi rendelkezések alapján az adóköteles jövedelem keletkezteti. 

Arról az adózónak meghatározott időn belül bevallást, bejelentést kell tennie. Az 

elévülés az Art. 164. § (1) bekezdése alapján csupán az adó megállapításához, a (6) 

bekezdés alapján pedig a végrehajtásához való jogot enyészteti el.  

A jogszabályok alapján keletkezett, de jogszerűen bevallani elmulasztott adófizetési 

kötelezettség utólagos, akár az elévülési határidőn is túli teljesítése kárként nem 

minősíthető, hiszen – ahogy az elsőfokú bíróság kifejtette – ez az összeg 

megtakarításként csak az adófizetési kötelezettség elmulasztása, tehát jogellenes 

magatartás eredményeként jelentkezhetne, előnyök szerzése végett pedig a saját 

felróható magatartására senki nem hivatkozhat.  

Az elsőfokú bíróság a fentiekre figyelemmel indokoltan folytatott le bizonyítási 

eljárást atekintetben, hogy az önellenőrzésben foglaltak szerinti adófizetési 

kötelezettség 2000-ben valóban terhelte-e a felperest. A felperes az önellenőrzésként 
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benyújtott adóbevallásában 69 millió forint értékpapír adásvételből származó 

jövedelmet és 7 millió forint kamatbevételt tüntetett fel. A csatolt átvételi 

elismervények szerint a felperes a 276 millió forintot a kárpótlási jegyek vételáraként 

vette át. Ugyanilyen tartalmú nyilatkozatot tett a felperes az alperes felé csatolt 

bejelentéseiben (2007. február 12-én kelt 24/A/9. alatti és 2007. június 11-én kelt 

25/A/1. alatti iratok). Ugyan a 2007. augusztus 28-i nyilatkozatában (26/F/1. számú 

irat) a felperes módosította az e tekintetben korábban tett nyilatkozatait, azonban a 

fellebbezési hivatkozásával szemben később immár jogi képviselő nélkül eljárva, 

szintén értékpapír eladásból származó bevételként minősítette a 276 millió forintot 

(2007. november 7-i 28/A/9. alatt csatolt és 2008. április 29-i 28/A/1. szám alatt 

csatolt nyilatkozat).  

Ezen bizonyítékoknak a per egyéb adataival való összevetése és azok Pp.206. § (1) 

bekezdés szerinti mérlegelése alapján helytállóan foglalt állást az elsőfokú bíróság 

akként, hogy a 276 millió forint a kárpótlási jegyek eladásából származó bevétel volt, 

a felperes az ezzel ellentétes állítását nem tudta igazolni. Ennek bizonyítására nem 

voltak alkalmasak a perben meghallgatott tanúk, Sándorné Ujj Éva, Varga Ferenc és 

Jámbor-Nikmann Márta nyilatkozatai. Utóbbiakkal kapcsolatosan az ítélőtábla utal 

arra, hogy a tanúk az adóhatósági eljárás során is nyilatkoztak és maguk is a kárpótlási 

jegyek eladásából származóként jelölték meg az átvételi elismervényeken feltüntetett 

pénzösszeget. A bírósági eljárás során való meghallgatásuk körében pedig lényegében 

fenntartották az adóhatóság előtt tett nyilatkozataikat. A perben tett nyilatkozataik a 

felperesi értelmezéssel szemben nem voltak alkalmasak a már korábban felhívott 

okirati bizonyítékok, a felperes nyilatkozatai, továbbá a tanúk korábbi adóhatósági 

eljárásban tett nyilatkozatai alapján levonható következtetések megcáfolására. 

Önmagában erre nem volt alkalmas Varga Ferencnek a 2000. szeptember 8-án kelt és 

az iratokhoz 39/F/1. alatt másolatban csatolt felpereshez írott levele sem. E körben az 

ítélőtábla figyelemmel volt arra, hogy a levél keletkezésének indoka körében 

előadottak nem minősülnek életszerűnek. Amennyiben Varga Ferenc a nyilatkozat 

szerint valóban dr. Kriszt Gyula nevében vett át a felperestől 72 millió forintot és azt 

tovább is adta dr. Kriszt Gyulának, úgy neki, mint dr. Kriszt Gyula megbízottjának a 

megbízójától kellett volna kérnie annak igazolását, hogy a pénzt átadta. Ez lett volna a 

legalkalmasabb nyilatkozat annak tisztázására, hogy a felperes Varga Ferenc felé 

követelést nem érvényesíthet. Helyesen utalt az elsőfokú bíróság arra is, hogy az a 

körülmény, miszerint Varga Ferenc előleg címén vett volna át pénzeszközt a 

felperestől, nem bizonyítja, hogy később azon kárpótlási jegyvásárlás nem történt.  

A fentiekre tekintettel okszerű mérlegelés eredményeképpen jutott az elsőfokú bíróság 

arra a megállapításra, hogy 2000-ben a felperes csak kárpótlási jegyek értékesítéséből 

származó vételárat kapott dr. Kriszt Gyulától. A jelentős időmúlásra, az ezirányú 

okirati bizonyítékok hiányára figyelemmel a tanúvallomások felperes általi 

fellebbezési interpretációja sem képes bizonyítani, hogy a felperes milyen 

pénzeszközök felhasználásával, mennyi kárpótlási jegyet vásárolt. Így a felperes által 

elért jövedelem összege az önellenőrzésében foglaltaktól eltérő mértékben nem 

állapítható meg.  

A bizonyítékok logikai ellentmondástól mentes mérlegelése útján jutott az elsőfokú 

bíróság arra a következtetésre is, hogy a felperes a kamatjövedelme tekintetében sem 

tudta bizonyítani, hogy az önellenőrzésben foglaltakkal ellentétben nem keletkezett 



Győri Ítélőtábla 

Pf.III.20.171/2014/4. szám 
 

10 

adófizetési kötelezettsége. A hiányos okiratok alapján nem volt azonosítható a felperes 

által állított pénzmozgások pontos menete, annak pontos részletei. 

 

Minekután a felperes az önellenőrzésben feltüntetett nyilatkozataival ellentétes 

állításait nem tudta igazolni (mennyiért vett kárpótlási jegyeket, azokat mennyiért 

értékesítette, illetve az önellenőrzéssel szemben bizonyos bevétele nem a kárpótlási 

jegyeladásból származott), így az elsőfokú bíróság nem került abba az eljárásjogi 

helyzetbe, hogy a szakértői bizonyítás iránti felperesi indítványnak helyt adjon. Az 

elsőfokú bíróság a Pp.3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a 

felperest, hogy a fenti, a szakértői bizonyítást megalapozó tényeket neki kell igazolnia 

(35. számú jegyzőkönyv). A szakértői bizonyítást megalapozó felperesi állítások 

bizonyítatlanságára figyelemmel azonban az elsőfokú bíróság alappal mellőzte a 

szakértő kirendelését. Ezen jogi álláspontját az elsőfokú ítéletében nem indokolta és e 

tekintetben valóban elmulasztotta a Pp.221. § (1) bekezdésében foglalt indokolási 

kötelezettségét. Ezen eljárásjogi szabálysértés azonban nem olyan súlyú, ami akár 

részben is indokolhatná az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú 

eljárás részbeni megismétlését. E körben az ítélőtábla figyelemmel volt arra is, hogy a 

35. számú jegyzőkönyvben rögzített és a Pp. 3. § (3) bekezdésével kapcsolatos bírói 

tájékoztatással az elsőfokú bíróság egyértelműen kifejezésre juttatta ezen jogi 

álláspontját. 

A fentiekhez kapcsolódóan az ítélőtábla a fellebbezésre tekintettel rámutat arra is, 

hogy az elsőfokú bíróság helyesen értékelte a felperes által csatolt magánszakértői 

vélemény bizonyító erejét és perbeli relevanciáját. A szakértői vélemény a felperes 

perben nem bizonyított állításainak adójogi jogkövetkezményei terén von le 

következtetéseket. A megállapításainak alapjául szolgáló tényállítások 

bizonyítatlanságára figyelemmel a felperes álláspontjának alátámasztására érdemben 

nem alkalmas.  

 

A fentiekre tekintettel az elsőfokú bíróság az ítéletének érdemben helyes indokai, a kár 

megállapíthatóságának hiánya alapján helytállóan utasította el a kártérítés jogcímére 

alapított felperesi kereseti kérelmet.  

Az e körben részletesen kifejtett álláspontjával – annak megállapításával, hogy a 

felperes a jogszerűen keletkezett adófizetési kötelezettségének tett eleget – kifejezésre 

juttatta azon álláspontját is, hogy a felperes terhére jogalap nélküli vagyoneltolódás 

nem következett be, így a jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem lehet alapos a 

felperesi követelés. Ezen jogi álláspontját ítéletében részletesen ugyan nem indokolta, 

de fentiek szerint kifejezésre juttatta a kereset teljes elutasítására irányuló ítéleti 

rendelkezésével is, ekként a felperesi hivatkozással szemben a teljes keresetet elbírálta. 

Ítélete megfelel tehát a Pp.213. § (1) bekezdésében foglalt teljesség követelményének.  

 

A jogalap nélküli gazdagodás jogcímére alapított igény körében a fentieken túl az 

ítélőtábla utal arra is, hogy a perben a felek között speciális jogviszony állt fenn, 

melynek részleteit az adójogi rendelkezések szabályozzák. A szabályozás kiterjed 

egyebek mellett az adófizetési kötelezettség alanyára, tárgyára, a jogalapjára és 

összegére, a kötelezettség teljesítésének módjára, elmulasztásának 

jogkövetkezményeire. Kiterjed a szabályozás az – önkéntes alapon benyújtott – 



Győri Ítélőtábla 

Pf.III.20.171/2014/4. szám 
 

11 

adóbevallás téves megállapításainak korrekciójára, a korrekció eljárásjogi szabályaira, 

az esetleges adótúlfizetés, illetve adókötelezettség hiányában befizetett adó 

visszaigénylésének módjára (Art.13. §-a, 34. §-a, 49. §-a). A korrekciós lehetőségek 

alkalmazásának az Art. egyúttal a korlátait is meghatározza (pl. elévülés). 

Amennyiben az adóeljárás keretében az irányadó speciális jogszabályok már nem 

adnak az adott esetben lehetőséget az adóbevallás korrekciójára, illetve az esetlegesen 

adófizetési kötelezettség nélkül befizetett adó visszaigénylésére, úgy ezirányú igényét 

az adózó polgári perben – a szubszidiárius jellegű – jogalap nélküli gazdagodás címén 

sem érvényesítheti.  

 

A fentebb kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253. § 

(2) bekezdése alapján helybenhagyta. Az eredménytelenül fellebbező felperest a 

Pp.78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a feljegyzett fellebbezési illeték állam javára, 

továbbá a 32/2003.(VIII.22.) IM. rendelet 3. § (5) bekezdése szerint az elsőfokú 

ítéletben megállapított – ÁFÁ-t nem tartalmazó – jogtanácsosi munkadíj hozzávetőleg 

felét kitevő másodfokú perköltség alperesnek való megfizetésére. 

 

 

Győr, 2015. január 7. napján 

 

 

Dr. Világi Erzsébet sk.    Dr. Maurer Ádám sk.     Dr. Havasiné dr. Orbán Mária sk. 

a tanács elnöke                  előadó bíró                               bíró 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
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