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Alulírott Balogh Ferencné .. alatti lakos) indítváhyozó az
általarri"201S.07.22-en)cézhez v~tt IV/2118-1/2015. ügys~,á'mÍlhi4óyp6~lási. felhívasukra _

. , . l". .'i' • • .'-~; , " .'r'.\t.~ It..l i 'i'~ '.; , .törvényes határidőn belül - az alábbi '" '._-

.~~;."l' " i ~ ,'~. l'i' ''"; \ '1 ••••• '

" ;(iIL lPeg'ésiítést) terJeszte~ elő.

Kérem a Ti~.ti~lt' AÍkotmánybJróság~t, ,~OIDr','~lIa~t~,s~~~g., a.' Bu~apest" Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bír6ság 2.K.27.39iJio14/20. sz. ítéletében foglalt bírósági
döntés!,~laptörvény-eUen,ességét,és a 2011. ;éyiiCLI ~. (4b!tv,),4?, ...~; (l).bek. alapján
semmisítsemee. azt 7:", a Y:ác Város Jegyzője; ;1U13-4/2013.,."iJg.sz:,első.fokú határozatra
kiterjedően Is-, , mivel sérti az AlapWrvénya~~b,~hivatkozottci~eibe!1 (oglaltalkotmányos
jogokat., ~',;' , '",' ,:',' . . "l'~~"" '!,';" ;' "~'i .:ll"',A , ,;',

Ezáltal szíveskedjék rehabilitáitatni az első- é~~{t~dfokú. h,~i9~agid9P'~ésekben,ill. a
támadott bíró~dönt~sb~nels.?:~nved(;lttJlIJíot~ányosjpgsérelmeil.ll~t'I;;~<í,,?' ; .,.,

j •• - • , , <' •••• ':1~ '.~LL~~,t\~,f~ ~ ."~ ~\. ~') ~ ~-.~~.. !.~)-: .}_~,,;'. , "

{\')tá~ad~tt ,"bírói
j ~ö,ntésser ~',l)llábbi, ~aptörvényberrögzít~~~~Ptmányos' jogQk

sérültek hátrányomr~:, " ! ',Ilii,', , " l'" , , ,

- ,~aptqrv~,ny" n, cikk (2) ,be~,:, "Mindenkinek i!m!J.l~::J!!J.!J.~.. !q "közérdekű ..adatok
megjsmeréséhez .., "'" . ".;~,,< , .' , .. < 'J " '

-AlaptörvényXV. cilqc(1) .bek.:,,~Atöryény'e(ijtt mifl(jenki egy#~llf:::;fCY. cikk (2) bek.:,
"A!qgyarorszqg az alapvetőjogok#t.;; megkülönbiiitetés, .. nélkül b!fJ,os!tja." " " '"': .'
-i,\laptörvény XXIY. cikk (l): pek.:' "Mindenkinek joga ,van:ahhoz, hogy ügyeit ahi¥óságpk
résvehajlásnélkül tisztességes módon és ésszerií határidőnhelülin,tézzék. "
-AlaptörvényXXVIXlciklc (1) bek.: "MinrJenkinekjoga lJanahlJoz,l10gy ... valam~lyp~~en
aj(Jgqit ..../üggetlen, ~spártatlan biróság tislJességes,.. ,tárgyaláson ..~biráljael. "

s ~. ',:' 7 ; ,'~-:-,-,~.; .-" . . \:"".,"" ,~-~",>'_,~'_;k d~'t, ..-):.,•.,,', ~ . ',;;;t.

A'jogSétehnek'leirása röVidügytörténet a ,közi
N ;,'~ng~ihln~kk.; uno~áim, tulajdonjogával,

Balogh .~~li~~a és?M~gyar,,L,ászl,?,~,?rv..~,*yesJ:éJfvisel.ő~(haszQt;l~lveze~éyel,továbbá BalQgh
Ferencll~~ndítványozó h~s~()p~~v;~ze!év,elterheltep. /

A,jpg~Jod\ ~}Jlaj<.ionospkn:y,ilat~ozata,.ilL .az,r. sz. alat~".meIl~kelt.'n/ngatlan ,adás-vételi
szer.ződés" ..~?,\et;intázerdős ing~tl~n\az adásvétel idején ",teher"!ente's", telekadó-fizetési
kötelezettség nem terhelte, telebdó-kötelezettséget~,~d4~y~tel;~lőtrnem keletkeztetett rá
a hatóság. ' .;,' , \' , . , .";,'

Az adóhatóság 2009. októberben küldte ki eh;<r-adóhéltározafátvisszamenőleges hatállyal
2008. január Ol-től. Beadványokban és, felle~bezésekben kérvényeztük a 2009.07.07-ei
adó.~;eyaIJási:nyomtaty~ny:qn~itö1tetPkért ,,4,telek belterületté l(lin{Jsí~ésénekidőpontja ,~és
"ad,óki!iefezett~ég keletk(!zésétl;ek ,éve/d4tuma",.~ adatok ;,~~;\,bizonyító i,.közirataik
megtekintését, amelyek ügyféli megismerési jogát,a.2. s~. alatt,melléb~lt.nyqrntatvánYiésaz
Alaptö1\fén~VI. cikk (2) bekez4éséből's~árm~~tott alábbi jogsz~bályhelyek biztosítják:

. ..• i J • \. S ~ if ~ . -: : .
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2011. évi CXlI. tv. 26. ~ (l) bek.: "Az ál/ami vagy helyi önkormányzati/éladatot ...
egyéb köz/eladatot ellátó szen'nek... lehetővé kell tennie, hogy a Kezelésében lévő
közérdekű adatot ... erre irányuló igény alapján hárki megismerhesse. "
2003. évi XCII tv. (Art.) 12. ~ (1) bek.: " ... az adó megfizetésére kötelezett szeme7y
jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratha
betekinthet ... amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez

-k' "szu seges." '" , '" " . "
,. AH '97. '~: (~Yti~k.:"Az adóhatós&ga ténláJl~s tísztdzásasdrán az adózó javára
",. sioigáló iényéJi~tlis;köteles felfárni. A' nem bizonyított tény; körülmény... az adózó,

terhére nem értékelhető. "
2004. évi CXL. tv. (Ket.) 281C. ~ (3) bek: "Ha a tájékoztatás az ügy irataihan lévő
adatra vonatkozik. és'az iJgy/él... adatokkal magát a tájékoztatás iránti kérelemben
azonosította, a tájékoztatást nem lehet megtagadni. "

- Ket.' 68~(3)bek::",~Harmadik személy akkor tekinthet he a személyes adatot vagy
védett adatot tartalmazó iratha, ha igazolja. hogy az adat megismerése... hatósági
natározaton diapuló'kötelezett~ége teljesitésé~ez s!,ükséges... ," l

~."*{" ~ ,., '; >';,' . '": ", '. :: ~i ,1 .r. .',

A tárgyi telek belterületté nyilváriításiadatait-óÍdratait kerestük a fÖldhivatalban;'l~véltíirban
és a nagymarosi hatóság: iktatásáb~lIi.A beltetiiletté miilősítésről egyik hatóságnáls'em volt
köZirat.' 'A'~jogélődi ;tutájdo'nosök is! nyiIátkoztak, hogy,' nincs fúdoniásuk belterületté
minősítésrőL Ezáltal kétséges maradt a "helterület" jogál'ás valós fennállása és aZ arra
alapozott ;;~terillet"-nelebdójogosságá' . 'li "I
A hatszor megisméte1tetett 'és': 'léfolYtatott eljárások kirekesztették a tényállás-

megállapításból a fenti két adatot és bizonyító közirataikat (vagy a nem-keletkezésük
tényérŐl'szóló lúitó~áginyilatkozatot). 'Eiáliál megsettették 'a tisZtességes eljaráshoz és adat-
megismeréshez fűződő alkotmányos jogokat és hivatkozott jogszabály~elyeket. "'.
Nev.einre aZ els'6'\négy eljárás)jan''(2008~tól 2012-ig) nem vetettek ki adót. Májd:':' ezen

időszakkai szemben diszkriminatívan -- 2013 júliusában (visszamenőleges hatálfyaFi008:\
január Ol-től) 1/3' telekadóval és'bírsággalsújtott a' Vác város Jegyzője l Í/13-4/2013.
ih. sz. ,elsőfokú' adóliatátozat,. annak ellenére,<hogy" 'a~,""2/b. . sz. 'alatt meUékelt
"Megiíllapodás >q,an BalÖghMelihda 'és Magyar László váiIálta 1/2-1/2 aránybim á fizetési
kötelezettséget. A másodfokú2.adólUitóságaZ"őtévelt~lte ufán"személyemre terhelt 1/3
adófizetési kötelezettség'keletkerlclesét azzal indokolta, hogy" .:.Megállapodás nem vehető
figyelembe ... mtve(~'ct" MlJgállajJddást... 'három,niiszonelvezéiljogoiu!t közü/csak ... 'kettő
haszonélvezeti jogosult kötötte meg {látta el kézjegyével) ... ., Ez a jogértelmezés sérti a
tiszteSSéges,eljárás' ~Iaptörvény XXf\':. cikk (l) bekezdésbe~ 'rögzített 'alkotmányos
jogát; mivel a hatóságok nem alkalmazták rám eljárásaik foly~mán az alábbi hiánypótlási
jogszabályokat nevem-a1áírásompótlólagos ~~Megállopodás~-:ravez~ttetésecéljából: " .

2003. évi XC!!. tv. (Art.) 125. ~ (6)~bélt: ',Pa'a'hevallás/(bejetentésJ hiányos ... az'
adóhatóságlegfe!jebh 15 napos határidő tűzésével az adózót hiánypótlásrahlvja fel . .,

- ',.2004;'éVi CXL. tv: (Ket.J'37. ~ '(3) bek.: .,Ha 'a kérelem nem felel meg a ...
. : '!:!kbvetelinéhyekííek,; 'az eljáró hatóság 'a /iérelem beérkeiésétől számított nyolc napon

belül. .. hiánvpótlásra hívja fel az ügyfelet . ., l .'

=: 0," J

Ai' ügyzáió máiodfokű' liatározafa jogelőd-jogutód közötti adóztatási diszkrimináció
alkaimaZá:sávalhagyta helyben l/3-ad telekadó- (és bírság-) fIZetési'kötelezettségemet.
AzaZ.olyan 'többszáuzres, ádó.Jés:bírságösszegekkel sújtottak öt éV~tán, amely egyré~ii a
jogelőditulajdonlá~;idején 'nem terhelte' az ingatlant; továbbá 2008-2012-ig között sem
volt kivetvenevemrd. ~Ezá]ogalkalmazás 'sérti az Alaptöivény XV. cikk (1) bekezdesében
foglalt egyenlő bánásmódhoz fűződő alkotmányos jogot.
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A jogsérelmek leírása, rövid ügytörténet a közigaz&,atásibírósági szakaszban.
A közigazgatási bírósági eljárás 20.I4.0h03-án. kezdődött; az elutasító bírósági döntést

2015:05.04...én kaptam kézhez. . _..
A kereseti kérelemben előadott indítványaim .ellenéreaközigazgatá~i bí~ság .tt!!!.

csatoltatta peranyaghoza .'rel~v~ns "a, telek belterülettéminősitésének időpontja" és
"adókötelezettség keletkezésének éve/dátuma" adatokat és bizonyítóközirataikat. Ezáltal
meggátolta az okirati bizonyítási eljárá~ lefolytatását,ill. a valós tényállás felderítését a
liivatkozott Pp. jogszabályhelyek kirekesZíésével Továbbá nem értékelte az indítványozó
által becsatolt 2db perdöntő ,;T:e../ek}!!gyzőkö.ny"c, köziratok.\adatait, ill.. a hozzájuk
kapcsolódó új fejleményű indítványokat(9-10. sz; alatt mellékelve}.' .
,A bírósági eljárás többszöri indítványoni (ill: a Pp, 149..~ (2) bek., és Pp 335/B. .~(1) bek.)
ellenére megtagadta az indítványozó nevéhez (2~K.~7.391/2014,'sz..alátt)rendelt, továbbá a
Balogh Melinda nevéhez (2.K.27.39.2/2014;.,'sz.' .ala~) és Magyar, László nevéhez
(2.K.27.390/2014. sz. alatt) rendelt külön, .detárgyukban'azonosperek egyesítését, aminek
okát nem indokolta. Ezzel akadályozta indítványozót a perre való felkészülésben és
perbeli jogai haszonélvező-társaival való közös érvényesítésében;.Ugyanis á több éves
hatósági eljárás törzsiratanyagacsak'a Magyar László nevéheznrendelt peranyagban volt
elhelyezve. "
A bírósági döntés "irreleváns voltukra", hivatkozással "oem. értékelte a felperesi

indítványozó. javára szolgáló ,körülményeket sem ;(adóhatóságok időhúzó mulasztásai, a
fellebbezésekre kényszerített indítványozó önhibáján kívül hatszor megismételtetett eljárással
keletkeztetett bírság, hiánypótlási jogszabályok kirekesztése).
A támadott bírósági ítélet 4. old. 2. bekezdése ezt rögzíti: "A "Pp;195.-9 (6) bekezdése...

értelmében a felperesnek kellett bizonyítania azt, hogy a perbeli ingatlan nem minősül
beltemletinek. A felperesnek azonban .ezt nem sikerült bizonyítania." Ezzel szemben a
bírósági eljárás akadályozta meg bizonyítási joggyakorlásomat azzal, hogy - többszöri
indítványom ellenére - nem csatoltatta peranyaghoz "a telek belterületté minősítésének
időpontja" és "adókötelezettség keletkezésének éve/dátuma" adatokat és azok keletkezését
bizonyító köziratokat. (Ezáltal továbbra is fennáll a gyanú, hogy a fenti adatokat nem
keletkeztették törvényes' köziratokkal, és olyan "belterületi "~n~kvéleményezett ingatlanra
követelik a telekadót, . amelynek nincsenek. II belterülel';'i .k6ziratai.) AggáÍyos, hogy a
támadott ítélet 4. old. 2. bek. a tárgyi ingatlim . nem-belterületiségének bizonyítási
kényszerét rója a felperesre (formálisan tehát megadja a jogot az. okirati bizonyításra), a
gyakorlatban viszont nem csatoltatta perhez a bizonyító köziratokat.
A támadott bírósági ítélet a jogelőd-jogutód köZti adóztatás i diszkrimináció érvényben

tartásával, az okirati bizonyítási eljár~s lefolytatásáp.akmegakadályozásá~al,' a perdöntő
köziratok és felperesi jogok kirekesztésével hoztá meg elutasító döntését.
A vázolt bírósági eljárás sérti az Alaptörvény XXvrll. cikk (l) 'bekezdésében rögzített

tisztességes pervitelhez fűződő alkotmányos jogot, továbbá a XV. cikkében foglalt törvény
előtti egyenlőség (egyenlő bánásmód) alkotmányos jogát.
Ha a fenti alaptörvényi jogsé':1ések~*nem alkalmazta volna a támadott bírósági döntés,

akkor az az indítványozó javára dönthette voln~;~1aper~redményt.
,

.,: I. j ~ ',,: i, ' • . ",," ,",

Indítványozó a támadott bírósági eljárásban a tisztességes tárgyalás alkotmányosjogához
fűződő alábbi jogszabályhelyek gyakorlásábóllett kizárva:
a bizonyítási joggyakorlást biztosító jogszabályhelyek:
- 1952. évi III. tv. (pp.) 164. ~ (1) bek.: "A per eldöntéséhez szükséges tényeket ... annak a
félnek kell bizonyítani; akinek érdekeöen áll. hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. "
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- Pp. 190. S (2) bek.: "A bíróság a bizonyító tel kérelmére az ellenfelet kötelezheti a
birtokában lévő i!.",iJkirat ~bemÍlta!áSára., IlyelJ.;kötelezettség' az ellenfelet különösenakkor
terheli; ha 'az okirat.,,' ,reá vonatkozó jogviszony t tanúsít;~"
- Pp. 192. S (1) bek.: " ... más hatóságnál... lévő irat beszerzése! iránt a {élkérelinére ti
bíróság intézkedik, Jha.azJír,af.'kiadását aJél kiJzvetlenÜlnemkérhéti. ~',; '>
- Pp. 193 ./'S;\ ó" OlydtJ tényállásra'vonatlfljzóltii, amely okirattal bizoliy,íthatóUG bífQság' gz
egyéb bizonyítást'mellőzhetj/' d >'~! •.,h) };":' ' {'':"h' ~} ", ,L,",'~'

- Pp., 336/A. "S:i;(2}: bek>:' :'~,HaJ];,,'a ,;köztgazgatií~i} ',sieFv',a-:dé1iyállás-meg41Iapít~j
kötelezettségének nem' (e!tJdgget;,. a ,közigazgatási,' szerv köteles il'határozata~ .. ' alapjául
szolgáló tényállás valóságánttk biZonyítására, ,ha azta'lelperes vitatja: " i, .

közös pervitelt és közös perbelijdgérvériyesítést biztbsítójogsza:bályheljreb; .' '." , .
- Pp.' 335m: i, S' (l),bek:: ;,A, közigaigatási pei'ekben;az'azonos hatáskörűblróságok előtt
folyamatban lévő perek:egyesítésének;is helye van. ";'továbbáPp.' 149. S (2}bek.:,ó"A;bíróság
együttes tárgyalás éSielclö'ntés,Jvégett elrendelheti az előtte folyamatban lévő olyan perek
egyesítésétf amelyeknektárgya:egymássdlÖssze{ügg.W":,, ",'

!:\ !.~':~f ~~3'\.1"~"!L t:>'-'" L:r ,~ •.~i;.. JI

,A', fentiekalapjámi ismét1emf')meg";alkotmányjogh panaszomat,'. és 'ikérerri',;' az
Alkotmányb,íróságtólatálBadott bírósági döntésmegsemmisitését. " "

Nyilatkozom, hogy a támadott bírósági döntéssel szemben nem nyújtottam be felülvizsgálati "
kérelmet a Kúri~h,o.zji~~,nem,kezdeményeztem perújítást sem. "
,Nyilatkozom' továbbá, / hogy hbzzájárulok; jelen' 'indítványcún ' és személyes :adataim

közzétételéhez.. ' !'-,.;; f:;Ji ,~~:"r! !. >.~.;;L:;. ~. ~~.'. H ,:! ~ :'~."'t.l .~~

M~Uékle~l<(1:,ll.):), .' ,"'i:, ,,',;' i, ,IJ';-',

,', 1., ~z.)aIatt~;200:.0~;~9-én~,~elt r.I!';~a,tI.an.a1~-vétel~ s;erző~és,n,~solata,az ingatlan "tehf}rmentesn
állapotánák és ,mdítvanyozoha~onélvezeti Jogosultsagának blzcmyItására, " , '" " '

2. sz. alatt' 'a- 2Ó09:0'1:07leil"}(eItadóbéváÍláSi nyomtatvány és i/b.' Sz.. alatti nMegállapodá~n C.
ÍI1ellékletének;fuáStiláti{I'}"~);;~í',}n i;:,(j!~;n .',' , 'iú'

3."sz. alatt aNácVáros Jegyzője 1'1l13-4/2013~ ikt.sz. elsőfokúadóhatárózat másolata.'ft',_) ;.>

4. sz. alatta2013.07.25~,~~Wfe.lebIJw.é~má.sOlata ;i f,! ;,;"" , " , : 'lj '

il): ",~t.,,;alaUi a,;!:~,~ ;M~~ér~?,~~~IHyaijCPEB/0~012~M:f9í2Ó13. 9-Sz,':m~,~~(o\{1~helybenhagyó
-, adóhatarozat másolata . ., " " ,'_

,'. ' ... '"J'; ;. -"""i-", ot .•.. ~ ~'~,~ii,';.)".~'1"'.? ":i ',. :'-/ r".'. '"., ",!'~!.. .' ~';1.,f.

6.' sz:aIatt a2014:0L02~ikéreSéti kérelem (és 5~: alszániú mellékleteinek) thásolata i"

7. sz. alatt a 2014.08:11'2eirelpereSi\:Jzn(líNanyok" c. b&ldváriyínásolatil 'i

8. sz; alatt az alperesi 'koimáriyhivatal i ítélet:hoZátalelőtt"l. IÍappal beadott" előkészítő' irat "-ának és 2db
;,',' ;o)pa1hitelesítetlen~,'bizony!ték"~_másola~, ,,'ln',' fo,; ;,"'{"I', '_,,<,

9. sz. alatt indítványozó tárgyalás előtt, benyújtott t>ea(lvány;ínak~~ata" amely nem,' került Jtéleti

; lÓ: i:,~rt~~~~diiVányoi6; ;',eltenfm(/n~;sdk~Ht'béaéWMyáriák; '~ásŐI~~"'ahhak 2'.~al~ú 8db'"oldal
melléklet-másolataivai/aritélyek 'hém'kerlUték:perbeliéitékdés'te.' ' ,;,';, " '

ll. sz. alatt a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015.05.04-én kézhez kapott
~2.K.47,.39Vg.014/~O,sz:Jté!~tének.l!lásoh$,~;" , ,i , "

. ','. J\, . ,t . . ,'j

i '
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