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Kérj ük a Tisztelt A1kotmánybíróság~t, .hQgY.,áll.pí!~a! JAA,eg(,a .B~d~pe,s~:.$~QJ]1yéki
Közigazgatási, .•és;,' M~~üID'i l. ~í~(>~~g;.;:"2.K~fr~'?~~2H~1L~.2"f):2~~i7,T;~,,~'{~PI11.2~,és
2.~:27}?2;'2914/~~.;\~.z.',\\'):.~~~!1p:óqT;~argyú,.~~ít~W~~i~~n',T2g!~lt,~önt(s; Alap~ör:vény-
elle~ess~~é~,és s~Jn~~sJtsémeg~~qka~ miy,~lsérti~ ~ ,1JaRt~I?'é!1~;7~)jp,qntbitA ~iv.a~k~zott
ci~k~ib~nl~~'~tj~;~~~t ..).. 1" " .\, "Ir: ,':i,41 ,1.1" H.; .!!!}l>.iirH;<!_J :;.LJJ_ .;.';..1Jl!~.;:~:l.
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K;érélritÜ;nlqn401p~~~~'¥lal~b~i~~jlJ~;~IŐ:;,~.q .n. \ '","", \.\ " .:,:' .ln7,~.:
1.)" A fentísiáiríú:, n:'-~~e~m~~í~~~kéi:t ítél~~e~t.20I5.05;04-énle~t~~ kézhez. A hiy~*~zott

. 3db jogerős ítélet a erdős' ingatlan' ;,bélterüle~",.i telekad6-kivetésének
". tll't"á"" áb' '" fi' Ii,:t tt ít.,J:;,,;',d,E ,. tI,,,'l' . 'o cl 't' '.'''', "~lJ f,... . .~",,- rgy an sz IC e. '. J .-

~ • .'.A ')-.lf" (H (..J.(' L),.;t~tI'~'il t .! ,; '::ri ,t,;.:.,,;H f~\.' tr/., !).;. ( do> l iJ

2.) k hivatkozott' bírói'> dÖtltésekkél! at, alábbi;': AlaptÖrirényt$en" rÖgzített 'jogol(\ 1sérftltek
há, .n....t,..,..;.. i'" l . " . I • l " . '., ,':tnút)'uUAl.,,~:l!.i':.J..~' ~l.i),O'. fi i', H.\,fJ;.J:'~~l~ •••. ;.H"~.;' i,'H."" ,lJ ",., ;',1 {; ",\\"<i

- .:VI..cikk (2) bek.: ~'"Mindenki;,ek';ogd:vanti.,1 a kiJtérdekU adatok 'megismeréséher.: .. "
~ XV. cikk (1) bek; ,lA ttJKVényelőtt mipdénki:egyenlő:1',';XV,~cikk(2) bek.,: "Magyaro"fszág az

,lI i',./q!(lpvetőjQgqk,at,,\! megkilliJnbiJZletés ••.•nélkill,biuosftja.f:J ~ .~ l',!!. ,)' ',.1 ,I,; l}i .q
... :':,;::XXIV.' cikk (l J;~k.;, ,~¥tnt!e1Jki1Jek1oga van .ahho'!., hog)/!Qgy~' a ..hatóságok, résr.reba;lás
, • I, nélkill,.tisztességes módon ~{ásiirUlifitáridőn belill inté~k.r':.d .', . c,'" -; . -

:-. xxvm: <c~ (1), ~e¥.; "Min,d,t!n'fi.n.ekjog~van<ahhoz. ,hogy ..; valamely pp:ben; a,)ogai!--.
. jUggetlen és pártatlan' biróság tisztességes ... tárgyaláso'! ....hirálja ~l ", I. ! ','.\' II ',"

3.j ..í~;~aP~~én~?éh bi~.Sf~ttJÖ'g~~sérél~~n~~ I~~~~de~~~vi~,~~: és pe~~Ílet~;:'~:~'f~~'

. Fent' nevezettek' 'a kk." tötvéÍly~s képViseItje'irtkn~véie ~áSáÍ'OltuK'2007 -oon'~.táigyf ~g~t
csaIádiház-építés céljára. Jogutódlásunkat 2008. márciusban bejelentettük a helyi) hatóságnalc Az
építési előkészülétek során nem, kaptunk törvényes szennyvíz-elvezetési lehetőséget; ~ építkezés
elmaradt: Telekadót 2008-ban és 2009; első felében nem vetettek ki. ", ". Fi .'.

Az adóhatóság 2009 .•ben. küldte ki!'első adóhatározatát visszamenőleges hatállyal 2008; jan;' I-
től: Fellebbezésekben kérvényeztfik a 2009.07.07.-eÍ.adóbevaIlási' nyomtatványon kitölteni kért
"a 'tele~ b11!.erQletté ,ninősiiésén~k időpontla" és "adókiJteiezettséJ . keletkezé(ének:''-.éve /
dátum~ JJ. hatós~ a~ato,~~~ és bizonyí~ó, közirataikra a m~ is~erésLe. ~f~~~~~t.,: ~ '::: ,r- .
A masodfokú adohatósag hatszor Ismételtetteme&, az h. IZo.ena' ::8éft'eral~t"#-l

adatokat-köziratokat - kérvényeink ellenére':" kirekeszté sffiiliden erárásb l és fi záró
határozatb61. '
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A közigazgatásibírósági eljárás 2014.01.03-ánkezdődött, az elutasító,biróságildöiltéseket'
2015.05.04-énkaptuk kézhez. " ',' ~ilt' ' .,.:i,,' '•..LJl,,' ',,: • I 'H" ,', J,.,' ',! I.:: f"

A kereseti kérvényünkben és mellékleteiben hivatkozott jogszabályok (és többszöri
indítványaink) ellenére a közigazgatási biróság sem csatoltatta peranyaghoz!a releváns
"beJteriUet"-i adatokat-köziratokat. , ': / :
Peranyaghozcsatoltunk2db "Telekjegyz6kiJnyv"-et, amelyhitelesenbizonyítja, hogy a tárgyi

telek l970-ig"GeszJenyeerdó" volt "belterület" bejegyzésnélkül. ,\' . " .I' ,
Az 1970utáni időszakrólnem csatoltak peranyaghozolyan köziratot, amely bizonyitan' a

••belteriUet"-té minősítésmegtörténtét. ill. az arraalapozotttelekadó-kivetésjogszerűségét.

!It4), íhd~ídás 'atfaihéZ\ié.! ho:~ {bír6il!Jönii~, iili~rtÍ>éii~J(éf~st.J21I~~pÚ!f\;éHi~e~eIÖlt l

·rendelkezéseivel: " ~.' . :,.;,: " ' " " ..':' "~'l,", l'.,;' ~ \, '

" afA'bírósági'éíjáfás lÍeffil~~atbíi~ita'peranyighoz il',)elterillet"~i\köziratobt;~~Amely'
intézkedésével megvonta az indítványozók VI. cikk (2) bekezdésében rögzített adat-'
megismeréshez, továbbá XXVIII, cikk (1) bekezdésben rögzitett tisztességes
tárgyaláshoz (okirati bizonyításijoggyakorláshoz) fűződő jogait. .
b) A bírósági eljárás - az ingatlan " belterület" -i köziratai, ill. azokra alapozott

bizonyítási' joggyakorlás kirekesztésével - érvényben hagyta a jogelődökre
alkalmazott pozitív (adómente~ ingatlan) és jogutódokra alkalmazott negatív (adó- és
bírs~gterh,~l~jng~!lanl ad6zt.atás' diszkrimináci6t. "~~ I','. rt '. t "'~4 I , o' , . ., •

. cr"k bfrós~gi eljarás az alperes előnyére értékélf egy 1992.o1d:ób~r.i'tulajdoni '.1apot
, '(irn~iyré'Iá vanT gépeivé al" belterolet" szó; Ide:Ílincs,lrajtá.~;;b!d.t~rület"~té'minősítés és
.}'bejegyeztetéS' h'at6sági:l 'cselékinényére'-"valÓ"r,hivatkozás)! ŰgyanakKp~Ja' felperes ·
hátrányára nem csatoltatta hatósági iktatásból a "belterület!"::'i'köziratobe(amivel'
megakadályozta felperesek bizonyítási joggyakorlását). Továbbá a felperesek által

, • • ,.' ~ I . ("

csatolt hiteles "T,elekjegyzőMnyy" c. közira(oka(latait sem értékelte: Ezáltal 'sérült az
l ~aptöryény~Y.~.cikk (1) ~ekez,désé~~~,Qiztosí'tott}ndítvápY02;óijóg,~s'.. i "o.

'J,' dr' A"bíróságf eljárás' ~gyánazon-'tárgyi- ingatlan adóvitáját 3 perre különítette el.
Egyesítési indítványainkat válasz nélkül hagyta, elutasítását nem indókoIta. Ezáltal
korlátozta indí~ványozókat, (~kk ,tulajdpnosok tör.v~nyesképv;iselői jogstátuszban) a
közös peranyaghoz fűződő és azonos tárgyaláson val6 közös képviselet jogában is,
e) Alperes ,az ítélethozata! előtt egy nappal, benyújtotta; a 7. sz. alatt mellékelt,

hitelesítés, ,nélküli. "bizonyiték" -másolatát Felperesi indítványoz6k a 8-9~ sz. alatt
mellékelt kérelmüket és 2db\,\;TelekjegyzőkönYv~~~'c:'~'ellenbizonyítékukat csatolták
perhez~~~: hivatkozott'bizónyítékokáfnem értékelte' a' bírósági eljárás,' ami 'az alperes
előnyére és felperesek hátrányárámeghozott bírósági döntésf'eredniéIiyezett.Ezá1ta~sérült
az Alaptörvény XXVIII. ci~éhez.fűződő indítVány.~~óUog,t~váb,bá~?fV. cikk (l) bek.-
hez rendelt fegyveregyenlőségjoga is. \. ~-'-.:) <. :.,,, ",\, "

t) A b!t:ó~ág_"irreleváns voltukra '~,hivatkozással o nem, értékelte. a felperesek javára
szolgál6' körülményeket .(pl. adóhatóságok . időhúZó mulasztása~ fellebbezésekre
ké~y~zerítt:ttindítvány<?zqkönhibáján kívül ha~szormeg~smételtetetteljárás, stb.), amivel
sz~té~sérült a fegyveregyentőség elve; ": , J:, ' .,'

. g}-Aperekben érintett haszonélvező.időskorinagyszülőre 2008-t612012-ig nem vetettek
ki adót majd - az előző időszakhoz' képest. diszkriminatívan - 2013. februártól; 1/3-ad
adóval' és bírsággaJ sújtották visszamenőlegesen 2008'. január l-ei hatállyal. A bíróság
nem, értékelte a haszonélvező nagyszülő javára szolgáló körülményeket (személyére
szabott adókivetéshez hoZzájárulásának hiány~;:-ill.. a' 2009,07.07:-ei adóbevalláshoz a
hiánypótlási jogszabályok hatóság általi rá neni~alkálmazása).Ezáltal érvényben tartotta a
,fent~. hátrányos megkülönböztetést~. AI bírÓság- eljárása által ismételten sérült az
Alaptörvény XV. cikk (l) bek-hez és XVIII. cikk (l) bek.-héz fűződő indítványozói jog.,
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h) A tényslerű:döntéshez az' alábbi, tényekre, aggályokraés ellentmondásra kívánjuk
'felhfviIi'a TisZteltlAlltotmártybíróság flgyelmét:'" " '. ' ,,,) :"'1,"\'\

-', Ugyanazonj tárgyj ingatlanra. ugyanazon adóhatóság a jogélődi"t~lajdónYás' idejére
j~~~, .• ~•• 'íltJ~;.~t ")~~, ',~7 .... ~ .'! _ r,. " -; . , .•

nem vetett ki "l!£1terület"-i tel~kadót, a jogutódlást viszont bizonyítatlan."belterület"-i
. ' telekadóval sújtotta 'az' adásvétel után. Pedig ,az, adókötelezettség nem az adásvételIel,

hanem '!"... a" jöliJr.ésZlet beltriletbe, vohásáról 'szóló' önlrormányzatt.'.határozat
közzétételét ... kövétőte1éV első napján keletkezik:" (J,Jizonyít: perhez csafölt'2011:02.17-

. ei keltezeSüjegyzői tájékoztatÓ.) Tehát ~ adókötelezettség nem az adásvételt követő félév
,'~.első napján,{2008" j~uár- hé!ll keletkezettnahogyt ,azt,~ elsőfokú ~4óhatóság,' ..~ felperesi

Kormányhivatal és támadott ítéletek is jogalapként/jogelőzményként ,alkalmazták:IH:
- A, támadott bírósági ítéletek'nem i érintették, nem' vizsgálták az; alperes által' az

ítélethirdetés előtt egy nappal beadott hitelesítetlen 'okiiátökszánmlzási helyét;lCeletkezési
'körtilmenyeit:

i
Ézáltalh nem,i kizárt á' hamis oIéiratc>kkal'való alperesi'p~rbefolyásolás

gyanúja.
- A támadott bírósági ítéletek 4. old. 2. bekezdése ezt rögzíti: ,,A Pp.. 195; f (6)

bekezdése-alapján ... a felperesnekkellett bizonvitania azt, hogy a perbeli ingatlan !1!1!!.!
minősül belteralednek. A jelperesnek azonban ezt nem sikerült bizonyítania."
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,
hogya 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 akadályozta 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 indítványozó k jogorvoslati 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 bírósági ítéletek megsemmisítését.

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

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

--- -------,

Budapest, 2015. június 25.

~
Mellékletek (1-10.):

~£~tel:
indítványozók
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: l; 'i szt alatt í a.(2009.07,07-ei aQóbevalliisi nyomtatvány.IItlás9lata 8, ,~.tel(!~beltertlletté::.minlJsltésének
idllpontJa" és "adókiJtelezeitség' ke/etkezésén,é~éyeldáh1~::, .~~ó~~,}~~~to~ •~gyf~li .Dlegism~,rési

.'. ljogáq~ biwny,itásár8"'ll " " .. ,L 'cr: 'l " .' ". i.i '.I 'd '" • ,. !

2~.:/a"Q'.:c~'SZ:' álátt az ilidítványozok'nevére keletkeztetett 3dti elsőfokú adóhatóSági.határOZat másolata
3.\I"S'z!'aIattiIiditVányóió1'201j:07.i5-ei fellelJbezésének máSOlata-J ,- '.)h\'\'l\\I'~:; ',: .. 1I:)L~.:!!.;

) 4> J sz: alatt az iIiditv~yozók ügyében' J[eletkeztetett PEB/040/2864120/2013;mgylratsiámú imWlodfokú
".-madóhatóságil határozat \másolata Ma,gyar~Lász1ó.nevéteAdállitva,.,(Megjegyzés: Balogh MeliIiqa és

- i Balogh ,Ferencnénevére is ugyanezen szöv~gtartalmúha~o~t ~~t~li!á,sra) \ . .;'<-,1" \<~ .~.'

5.. sz. iIiditványozók 2014.01.02-ai ker,eseti'kételn1énekmásolata" annak')5:-.és-6~ alsZáilíú'melIéklet-
l másolataival/r \' l!; .•..~(f .".)....:lJ,:S.,.If-jjil '''i,f:i, fo ~f:(iJ ~ ~ tHi. ,.v-,,"(.JU:I !':'-~, '>2 -':. :J~"'). 'Ji )/~ I ~

6/'.: sZ:. illattfiIiditváhYozók'2014.08:H..ei bfióSá~beá~ tháSol~lta;azabball fész1éiéiett k6ziratok
. ." ,.., l ,.' .. l' L '. .adatigénylésének bizonYltására':;i\W. 'ji' J :'CihL~"lJ; ;, ";J:li,Jj .I1.~!'~,': f,', n,;; itl'~ iHi;fr:(

7~. 'sz. alattaz;~peresikormányhivatal táI'gyaláselőtt 1nappal.beadott "e/lJkészltlJira(~:-ának;és,2dboldal
, J,' hi!elesiieden,; ~!z01lJ:'!ték"-ának ~Iata, '., é ;"I'••! l" b ':' l r ,.. :.,.' \' .''l-':Il~jLTí ,.:'. .
8. ~z. alatt' indítványozók tárgyalás előtt benyújtott' beadványának másolata, ainely,nemkeiiiIt ítéleti

értékelésre . . .,. . .
9. sz. alatt indítványozók "ellentmondások" c. beadványának másolata annak 2. alszámúmelléldet-

másolataival, amely nem került ítéleti értékelésre.
10. /a-:-b-e.sz. alatt.inditványozók nevére,keletkeztetett 3d,bköZigazgatási bírósági ítéletmásolata~
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