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A közigazgatási bírósági eljárás 2014.0I.03-án kezdődött, az elutasító ,~ítóságirdöiltéseket.
2015.05.04-én kaptuk kézhez. rt.' : 'l. i' 111' , ".:' j : / • ItÜ;'.' . 'u: " ,.....'~' ir '~,j~ :" •

A kereseti kérvényünkben és mellékleteiben hivatkozott jogszabályok (és többszöri
índítványaink) ellenére a közigazgatási bíróság sem csatoltatta perari.yaghozJ a releváns
"beJteriUet"-i adatokat-köziratokat. .' .J ' ,(,r,
Peranyaghoz csatoltunk 2db "Telekjegyz6klJnyv"-et, amely hitelesen bizonyítja. hogy a tárgyi

telek 1970-ig"Gesztenyeerd6"volt"belteriilet"bejegyzésnélkül. 'J;'\" "I ' ••(l': '.. ,\

Az 1970 utáni időszakról nem csatoltak peranyaghoz olyan köziratot, amely bizonyítan' a
••belteralet"-té min6sítés megtörténtét. ill. az arra alapozott telekadó-kivetés jogszerűségét.

;'I"{- ~~ -~: , 1.1• " .1.,.1 < l.' .i:>" •••. \If' I .nJ., .,.}.,. "'I"f, .•, f '1III',.,r' 1-. ff" ", I '

. '4:) . .indoklás' arra' nézvé hö.J , "abírói döntés niiérf ellentétes az a töén me' elölt.
'~{'J)'dd Ik'l, '.t' I .J t.,).I-'~"" :r~u I j-Jt:. ~ C . l' oltUJi . 17"';' l~.:.;t;,,~(! t- (t "\.' JI \ ,: \' .'.,

"ren e ezeselve: .' . " " \-,' \ \ \ I r , ' 'I'r , .~"',.. -'r-.' t -~. 'I C4.r ,~\ ,.A I .,1, "'. "~", "\ ,\ f'\ . ~~. '" • ',l

l,. ay'~ 'bíróSági 'eljárás ••JIH'bsatóltátta penkyághoz fl o,: belterliiet"-i közirátotatt~~ ramely
intézkedésével mmonta az indítványozók VI. cikk (2) bekezdésében rögzített adat- I

megismeréshez, továbbá,,~. cikk (l) ,bekezdésben rögzit~tt tisztességes
tárgyaláshoz (okifatt oizbhyílásl1joggyai<oiiáShőz) fittöliő JGgafi. m {) if ' •.•

b) A, bí!:Ó,sági.eljárás - az ingatlan "belterűlet".i köziratai, ill. azokra alapozott
bizonyítási) joggyakorlás kirekesztésével - éJYényben hagyta a jogelődökre

. alkalmazott pozitív (adóment~~ ingatlan) .és jOgut9Qokra alkal~azott negatív (a~ó~ .és
J b" "gt,.f h It" .l-- .' t'l ) f"'~6' t;;~.t'".,j••. Idi'" "'. á"" 't" ,,0- I,. ro tfH.ll ll,'. fi .. , ~ -.1'),(.. Irsa er e 'mga an au'z AUlSlulSZ mID CIO. , .. , . ". ~ ~,.

''J éjs'Jt 'tifrós£gi IcljArás az"sÜpéP~előnyére értékeltie'gy '1992.' btáÓberi' tulajdoni' lapof'
- r(kriieiyr,é fiá vái{ ~épeiv~:'~ I"b'eiterlilet,"szó;' der:niiiésJiajta',;!ldt~,.iilet;'~té' min6'síiéS és (
~J;bej~eitétés . h'átósági~ 'CSeleltinényére~" valón h'ivatkoz'ás)': Űgyanatáéorl a:"felperes í

hátrányára nem csatoltatta hatósági iktatásból a "belterűlet '''~í'(kazh~~'t~k8tUta.riiivel)
megakadályozta felperesek bizonyítási joggyakorlását). Továbbá a felperesek által
csatolt hite~esJ"le/~kjegyzőkp~'~. c..,k~zir~~~~~(Ja~:it ~~ni értékelte: EZáti~'s,éfült ák

'J'Al~ I törv~n .'XV.''ciRk:1(1)1)eICezdésébtmtiiitosított it'idítvan ozói .é> I i~. j ," ~ , - '.
l, ' •. ,~p.'1 I • ~y1,)1" I "\'1\1'" f' "'til" 'I' ,.I~' """,y,. I~, l g" " .', "I

t J}-dr~!'bírósagi' etjáiás 'ugyanaZon'táÍ'gyt ingatlan ádóVitáját 3 .óerre liülönítette el.
Egyesítési indítványainkat válasz nélkül hagyta, elutasítását nem' indokolta. Ezáltal

t' ,kp •..I.~to~~,jndítványo~~~~t,Úll~: :~ajgqn.osok. t9rv.~nye$,"kép~iselői) jogstátuszban) a
~közös peranyaghoz fűződő és azonos tárgyaláson való közös képviselet jogában is.

e) Alperes Jaz \ítélethozatal lelőtte'gy .nappa1~••benyújtofta,':á 7. sz. alatt mellékelt,
hitelesítés ,nélküli ;"bizonyíték"~má:solatáL"FelperesL indítványozók 'a' S~9. si. alatt
mellékelt kérelmüket és 2db\\\\ TelidtJeiYzőkönjJV'-:;~!c~~'ellenbizonyitékdkat "csatolták

:l,'pei'hez~,,-',A\'hivatkdzottl~biz(myítékokat'''nein' értékelte\ á '\bíiosági 'eljáfás,i 'ami IaiáIperes
előnyére és felperesek hátráhyáiifm~ghózoit bfros'ágFdÖntést~~teáníeiiyezett~'Ezáitiíl sérült
'aZ'.A:laptöiVeny~. ciKkéhei:füiődő iridífVányozófjog, toviíbbá á xv, diick (í) bek.-
hez rendelt fegyveregy~U)s'égjoga Ú~,'''.;\ r~'.')!~t;..L~;"'" ~\, .1.111l,,,,1\.1 '. ~

t) A 9é:{>~*~:y.~"~/~vá,~,vl!.ltu":fl.:~,hiy'a~koz~~sal;,¥~~),~rté,k~~te,a f~lp~r~sektjavára
szolgáló körülményeket (pl. - adóhatóságok időhúzó mulasztásai, fellebbezésekre

I' ,~éJ1y~z~rít,~ttJnd!tyá~yg~2k önhibájAn .kívül :h~t~zor'lmeg!smételtetett ,eljárás, stb.)"amivel
sz#.!t~1!~érült~tfegyveregyewőségelve'I:: I ;~\~IJ- lh .• l'\.'"',iL,.,' r' ~~'. l (1,1',.",

". g),~ p,erek.!'en érintett haszonélvezölidős~ori!nagyszülőre 200S-tóI2012-ig.nem vetettek
ki adót, majd - az előző időszakho.zképestl diszkrimiriatívan -.2013~'Jfebruártólll/3-ad

,~,adóvát\~és bírsággaJ.sújtották visszainenőlegesen 200SI.Huiuár l-eit hatállyal. AJibíróság
' ..nem. értékéIte a' haszonélVez~ '~agyszüíó Javár~, szdígá~~r!töiiiíniényeket (személyére
siabott' adókivetésnéz hőizájátülásának hianya;'-Ul ..\'a"2009.07. 01~ei~.adóbevalláshoz a
hiánypótlási ~j<>gszabályoKháiósáffáttalir}~'1teM!~ik'aimazásá). ;Eiáltat érvényb~n tartotta a
"fentL'hátrán ös"\me8küíönbo~et~sF,uA '1lbfró'sá\I"!.'e"~áSa' llIÚl("ls'mételten' sérült az
ü.,~..•., ,:'d II. ff"''''Y t"I'.;~ '. ff'~'~'-J '~"fL.I\\t.. ,f •..•~~:t "'.. ,tr~l, ~ .."', ("\".A. ~':'\1.,~' t'''.lj. - t" ". 11";
-Maptörvény XV:'cikk(l}bek:=hei'és xvm. éiKk"(l) bek.-liez fiíződő 'indítv~rgt9i jo~/
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. , 'h) A ténys'zefŰ?dörtféshezaz alábbi'iényekre, aggályókra 'éseUentniondásra kívánjuk
i ,félhivöi'a TisZteit'l\ilCotmáilybírósagflgyelrhét::".,'~', ~,-" \ '. :' .. '). 1)(",1 ,\""~

i ~;,)~Vg~e-n~~H!~w~y;L!,~~~t!~1[3:,~wa~azR~;~d~h~t"~~~.a. l~fr!~~?~if!tii~áld6Íl~ási)detére
nem vetett ki ,,!!i4terolet"-i tel~~Qót,,~ jogu~Qdlást'yiszont;bizonyítatlan,,,belteriilet"-i

.!.l,telekadóval ,sújtotta 'az. adásvétel után. 'Pedig:az. adókötelezettség ,nem az adásvételiel,
~'"haIiem r~, : a".földrészlet ,beltmletbe, vohásáról 'szóló" önkormányzati i "határozat

,közritételét köv'dIPféIiV t!slltuiDiánki!letkeiJk:" @i.ioííyít: perhez csafolt'20lI:02.17-
'l:'<lei'kelteze'süjegyzőitAjékoitatc).)Tehát'az adóköteléiéttség'Í1~mk adásvéteit'k,övetőfélév
"".első napján (2008.j~uár,.! i:~!llkeletk~zett,-l~()gy,azt ~~elsőfola! fl~ó~~tóság,.~felperesi

Kormányhivatal és támadott ítéletek is jogalapként/jogelőzménykéntalkalmazták:\".
',lJ ••• ' A-támadott bírósági ítéletelé'irtem!érintették,; n'em/.vizsgáitáklaz!'alperes által' az

ítélethirdetés előtt egy nappal beadott hitelesítetlen'omatóIé'szánnazásl htHyét,'keletkezési
;' ~körÜlm~nyeit~i:Ezáltal\üíí~m£tk1:záj+:r'hamis :omat&kkaI' 'vató" álp~resi':'p~rb~foiyás6Iás

~J ,'~ .• ~.

_._Igyanúja., '::.:' ',I 1.": ""j , I ,irn:, " )~'hl•...HI~' ,,' \ " 'I"" -, "'1'" 'IL hi"J.i ,'.:" .. ,'
- A támadott bírósági ítéletek 4. old. 2..:,;bekezdése'eZ1,rögzíti:'I~,APp.. '195:1 f (6)

bekezdése alápján;.).alélperesnek,kellétt bizonvitania aztlhogy a 'perbéli ingatlan 'l1£!!!
minősül belterületinek. A jelperesnek azonban ezt nem sikerült bizonyitania. "
Nyilatkozunk, hogy a bírósági eljárás akadályozta meg bizonyítási joggyakorlásunkat
azzal, hogy - többszöri indítványaink ellenére - nem csatoltatta peranyaghoz a " telek
belterületté minősitésének időpontja " és "adókötelezettség keletkezésének éve/dátuma"
adatokat és azok keletkezését bizonyító köziratokat. (Ezáltal továbbra is fennáll a gyanú,
hogy a fenti adatokat nem keletkeztették köziratokkal az illetékes hatóságok.) Aggályos,
hogy a támadott ítéletek 4. old 2. bek. a tárgyi ingatlan nem-belterületiségének
bizonyítási kényszerét rója felperesekre (formálisan-elvileg tehát megadta a jogot az
okirati bizonyításra), a gyakorlatban viszont akadálvozta a perhez csatoltatási
indítványaink megtagadásával.

Összességében: ha a fentiekben vázolt alaptörvényi jogsértéseket nem alkalmazták
volna a támadott bírósági döntések, akkor az az indítványozók javára dönthette volna el a
pereredményt.
5.) A fentiekben vázoltak szerint indítványozók jogonroslati lehetőségeiket

kimerítették.
6.) Indítványozók nyilatkozunk, hogy nincs folyamatban felülvizsgálati eljárás a Kúria

előtt, és nem kezdeményeztünk perújítási pert sem.
7.) Hivatkozunk a 8-9. sz. alatt csatolt, bírósághoz benyújtott indítványainkra, amelyeket

- releváns voltuk ellenére - egyáltalán nem érintettek, nem értékeltek a támadott
bírósági döntések.

A fentiek alapján ismételjük meg alkotmányjogi panaszunkat és kérjük az
Alkotmánybíróságtól a támadott bírosági ítéletek megsemmisítését.

Indítványozók nyilatkozunk, hogy hozzájárulunk jelen indítványunk és személyes
adataink közzétételéhez.

Kérjük, hogy ügyirataikat a 2167 Vácduka, Kossuth L. u. 137. sz. címre szíveskedjenek
küldeni.

Budapest, 2015. június 25.

MeUékletek (1-10.):

.I 'ritel
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~9lzl6 Baloghuo
indítványozók
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9. sz. alatt indítványozók "ellentmondások" c. beadványának másolata annak 2. alszámú;'nieuéklet-
\0\ "~o niáSOlataiVa1,'amelynem került itéleti'éktékelésfé. Lln ~, ;'~jl:Jbl, ,:,c,:" v' :rI:'. 'I.

m')10.\Ja*,~. \~ .alatt-inditványoiók ncvé~keletke2$efett~(lbköiigazgatásij, bírósági ítélet inásolata ~'l l,'A_._ •..~ • '. . "-~ ._'"'-'-__ ._..t--'-. .

" .",m\Ú'I}\\~;;\(\ i'~\'\.)il."_lli~\~r:,; \\I}l;\í\O:\l ~"\V:J\',(\h\ 1- .~'~Ú"'ll)'l£,:..-J~\1;t~~\..,
11.Amgl)h01h:--f~~'oi:1'3tti"llil\ idJJ.W!Jit\O'!1 Ú b {!A--!i.1(n i, il') h!y.,tnir! f; ':~'lJ'! .:'"J";r);h,!If/
k,h\. t :..oih!ll'ldljTjrj Enilll(!.ii'.~L!!!1.n .).t~n'jlb.lfllsv,nfl'J I'OfH ill)~~;.dd';)I"!.nri I" \

., JI\\'I\',Ü\) ""',,;')\\"'j";:" ,\\ \, '. '.•...•I'\"l: ,\-.\\))\\'\\\) •. ,':'1 ••nll~~,i:,\,iA',II ~l';\\/"',\\,l\\ ,I ,\' \')\\':..{\

IIIIHl: ti 11/;0'1';1~l Indli;}l(,] i[Jif\ II H:Júhni,~ö;.l ')b;n~L)I_(' . "t'),\';.lr'}!.:.A .'1\1, ~'; l".lu!':;, t

w{li:!!:.!',. (k~i)i'(j1flrl G).I~~'j';l '.13 fr;.,I,hVi\Q",( ,!'31IQl\~,"!1~1';..,:rf;")fL.!fl)I l:il)l jHiJl , ."',fl
il,)h;J~r,ÚI")W't"}ihd-rn')g rwlJf'~Hi l :~lil; I) ;Ld c: 0111 l- ,h.,l1li ;!l'lH",:i .• l: '.l'(.~

\Ii JOgni. £ g,n:;n':){I1 l;~d~t ,,?l iyj-)-oS,:,' il \fíí ~,it)"'Ii!~"11'.j{11')1 rJO"\.J.;!..1nl '(H:, ,Lií! f;J[(fj!,\í l!
l~EJJ:jh!.H;?2__~~lh')g fi ~.:di.e.fll!;lli ''1o';:i •• !!1:!lIl'f'!.n.dhL..'i Il( ,l;:i;tl{'l I"id It! ")(i

. ' l ,. "1 •
:Hrlti"'~ ),.~ .h.1:L!lI.!... 'Jl. ~~ I fllJ.1!.illl!

A£fSfffl!r.Alr, rwm l~),)tJll~Ggol i(il'Jr wIde lí0\';1 ,r',rfA"Jli jíl ': .rI U}(i'\',ru,,';'O<!Ü
t> I~ f.flh. ')fbrit:'I;i) 61!i'Ic;. AÜ\O'Ií1f; 11I~rti \.'; \.I; IIJAj,. .,!.'p')lf1ub 1.~Bi'/Hd :;OJ)U(f'~1 G í."íOl

I /I <,J,l'/';;L 1'. I

t'j.lH'\~?)l.1J'jfl'}l i1'!.12(,"'tu~oi . .i1ú~O\~fli>d;hfl: Hlfl')~?, ,ÍI,llo\.B/ 1;~dJI.; J' l (~
.hUCJo h , JUHA

';nuJl fl lini.i.l'l il!:tG~tsj\llül')l u(~d!r,(('II.ltul t.\'Jurn {god jnu:\o .•:u;Il'{1l )oV){Il'i",L~'J (l',

111:)" JTJ'i í(!ÜiiUljq AnHh~~Hjrn ib\'}JI mm ;-.),11)1~
fJA'J{hn b ~j;AfliL'IWlnlbnr 1.J1I.u/O')I:./ \()f;'~;PÓltd ,1IoiU'j 111)16 .~2 Q-~ ~~Allü\oAJliliH
lIobI;,::!,! r; A~lb~'Jl".'J III~rt ..h!1:;lliI1:J énort W;ujlt)'/~:.J . ~l~I1~lbAlllír)/ r"Ib,:"I;!

.!~.iÍ"',tI .<,b ~'m,'lJ ,ri

~~~i~-t'~A ~~ If "OtiVBiHlq :,!~OiJf'IHfj}üAh; ~"jrn ~lJlb1'j!Ik! flE'q£iH ,1:.;,,")1 !
t'J!.~,i~iU.tn'll!}'Hn;t')t,f<.." i~r.~('nidHoh:~ftli>j r; lÚlgBí~QHÓ , .• " I'jr;! :l-

~~'1I'jrrr~s;; ~J lf1Ii(flh' Idmi lT,)!';l [ Án dlJJÍ,i.JlS'I,'Ir1 v'~/Hi .;.!nlJ.\.ü;.itf)liVfl h,o'~rH;nll)t;J

,~)í1~iJ'.•J'J~\{\:r Ar.;;I',tJU
Á'xujL'J ~rJ í~ ••.'51rnb '\~ .H I .U l r11lJ~"'I)i ,1i,.I11b:;1 I \015: h ln ...•fh!61i '~ü I'~(lrl ,>rUil~A

if1~l.i~J;!

, ,

(llvid ":'(~Iít,.
Jf).~IJ nr. libn'
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