
A visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
értelmezése lakástulajdon vásárlása esetén

A Magyar Jog 2000. évi szeptemberi számának FÓRUM rovatában jelent meg 
Ternai Péter ingatlanforgalmi szakértő „Kedvezmény és egy kezdemény illetékügyben 
(avagy a vagyonvesztés illetéki következményei)” című írása, amely oly mértékben 
félreértelmezi az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21. 
§-a (5) és (6) bekezdésének rendelkezését, hogy hozzászólásra sarkallt.

Előrebocsátom,  hogy  magánemberként  magam sem ujjongok  feltétlenül  az 
állammal szembeni fizetési kötelezettségek teljesítésekor, hivatalból is fegyelmezett 
állampolgárként  azonban  tudomásul  veszem  a  közteherviselés  alkotmányos 
követelményét.  Ezt  azért  tartottam  szükségesnek  megjegyezni,  hogy  egyértelmű 
legyen:  nem  a  kincstár  védelmében,  hanem  hivatásos  jogértelmezőként  és 
jogalkalmazóként reflektálok a cikkben kifejtett képtelenségekre.

A lényegre térve, hadd idézzem először az inkriminált törvényszöveget:

Az Itv. 21.  §-ának (5) bekezdése első mondata értelmében: „Lakástulajdon 
vásárlása  esetén,  ha  a  magánszemély  vevő  a  másik  lakástulajdonát  a  vásárlást 
megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az 
eladott  lakástulajdon  –  terhekkel  nem  csökkentett  –  forgalmi  értékének  a 
különbözete.”

A  (6)  bekezdés  rendelkezése  alapján:  „Ha  az  (5)  bekezdés  szerint 
megállapított értékkülönbözet nagyobb a vásárolt lakástulajdon forgalmi értékénél, az 
illeték alapja a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke.”

E két rendelkezés egybevetéséből a cikk szerzője arra a következtetésre jut, 
hogy abban az – egyébként manapság valóban gyakori – esetben, ha az eladott lakás 
nagyobb értékű a vásároltnál, az illetékalap negatív előjelű lesz, így gyakorlatilag a 
vagyonvesztés von maga után illetékfizetési kötelezettséget, holott ennek egyetlen 
ésszerű  következményeként  az  Illetékhivatal  tartozna  illetéket  fizetni  a  nullánál 
kisebb értékű illetékalapra tekintettel. 

Ami pedig a (6) bekezdés rendelkezését illeti, a cikk írója szerint az ugyanezen 
esetben  alkalmazva  –  ti.  ha  az  értékkülönbözet  az  eladott  ingatlan  javára
jelentkezik  –  azt  a  képtelen  helyzetet  feltételezi,  amelyben  az  eladó  a  lakás 
tulajdonjogának átruházása mellett a vételárat is mellékeli a vevő részére. Mindezt a 
szerző  képlet  felállításával  is  illusztrálja,  bizonyítandó,  hogy  a  jelzett  tényállás 
esetében a jogszabály előírása értelmezhetetlen.

A képlet felállítása és a levezetés önmagában logikus és tetszetős is, hibája 
csupán annyi, hogy a kiindulópont téves, ennélfogva az eredmény sem lehet helyes.

Kétségtelen:  az  Itv.  21.  §-ának  (5)  bekezdése  szigorú  és  mindentől 
elvonatkoztatott,  tehát  önmagában  való  nyelvtani  értelmezése  alapján  valóban 



levonható az a következtetés is, hogy eladott lakás árából történő lakásvásárlásnál az 
illetékalap  meghatározásához  minden  esetben  az  eladott  lakás  forgalmi  értéke 
vonandó ki a vásárolt lakás forgalmi értékéből, ami így negatív előjelű eredményre is 
vezethet,  ha az  eladott  lakás  forgalmi  értékének a  vásárolt  lakás forgalmi  értéke 
alatta  marad.  Ezt  az  értelmezést  segíti  az  (5)  bekezdés  első  mondatának 
szerencsétlen megfogalmazása, amely nem a két lakásingatlan forgalmi értékének 
különbözetéről  beszél,  hanem  azzal,  hogy  elsőként  említi  a  vásárolt,  majd  azt 
követően az eladott lakás forgalmi értékét úgy tünteti fel, mintha ezzel meghatározná 
a kivonás mint matematikai művelet elemei felállításának sorrendjét, akként, hogy 
kisebbítendőként  a  vásárolt,  míg  kivonandóként  az  eladott  lakástulajdon  forgalmi 
értékét jelöli meg.

A jogalkalmazó azonban, amint azt tanulta – és ha körültekintően jár el – nem 
ragadhat ki egy rendelkezést a jogszabály egészének rendszeréből, és ha az adott 
előírás  szó  szerinti  vagy  logikai  értelmezése  a  jogalkotó  által  nyilvánvalóan  nem 
kívánt eredményre vezet, keresnie kell a rendszerben azt, ami az adott rendelkezés 
helyes értelmezését segíti.

A konkrét esetben ezt a mankót az Itv. 18. §-ának (1) bekezdése, valamint a 
21. § eredeti szövegéhez fűzött indokolás, mint a jogalkotó akaratát autentikusan 
tükröző magyarázat jelenti.

Az  Itv.  21.  §-ához  fűzött  indokolás  egyértelműen  utal  arra,  hogy  a 
törvényjavaslat  az  illetékalapra  vonatkozó  általános  szabályok  alóli  kivételként 
kezdeményekkel  kívánta  támogatni  a  lakásrendeltetésű  ingatlanok  meghatározott 
feltételek mellett történő visszterhes szerzését.

Ennek tükrében vizsgálandó tehát az Itv. 18. és 21. §-ának egymáshoz való 
viszonya.

Az Itv. 18. §-ának (1) bekezdése nem hagy kétséget afelől, hogy a visszterhes 
vagyonátruházási illeték kiszabására okot adó jogi tény – többek között – önmagában 
az ingatlannak visszteher mellett történő megszerzése, tekintet nélkül arra, hogy a 
szerzést megelőzte vagy követte-e és hány ízben, eladás.

Ezen általános szabály alóli  kivételnek tekintendő tehát  az Itv.  21.  §-a  (5) 
bekezdésének  rendelkezése,  amely  az  ott  szabályozott  feltétel  –  másik 
lakástulajdonnak  a  vásárlást  megelőző  vagy  követő  egy  éven  belüli  eladása  – 
bekövetkezése esetén illetékalapnak – az általánostól eltérően nem minden esetben a 
megvásárolt lakásingatlan forgalmi értékének egészét tekinti, hanem csupán a két 
ingatlan  forgalmi  értékének  különbözetét,  ami  –  a  (6)  bekezdésben  foglaltakra 
figyelemmel – csak szélsőséges esetben éri el a vásárolt ingatlan forgalmi értékét.

A  fentiek  összegzéseképpen  megállapítható,  hogy  a  jogalkotó  ugyan 
elsősorban az eladottnál magasabb forgalmi értékű lakásingatlant  vásárlókat kívánta 
preferálni, azonban fordított esetben is kedvezményes az illetékalap mindaddig, amíg 
az eladott, illetve a vásárolt lakásingatlan értéke közti különbség nem éri el a vásárolt 
lakás forgalmi értékét.
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Csak  ez  lehet  az  az  egyetlen  értelmezése  az  Itv.  szóban  forgó 
rendelkezéseinek,  amely  fedi  a  jogalkotói  akaratot,  és  amely  minden  esetre 
értelmezhetővé teszi a (6) bekezdés rendelkezését is.

A  cikk  szerzője  által  felállított  képlet  tehát  azért  képtelenség,  mert  az 
értékkülönbözet  kiszámításánál  –  ha  már  matematikai  művelettel  operálunk  –  a 
kisebbítendőt a vásárolt lakás forgalmi értékében határozza meg és így jut el adott 
esetben  negatív  előjelű  illetékalaphoz,  holott  az  Itv.  rendelkezéseinek  helyes 
értelmezése  szerint  az   értékkülönbözet  minden  esetben  a  nagyobb  és  a  kisebb 
forgalmi érték különbözete – ebben a sorrendben, függetlenül attól, hogy a vásárolt 
vagy az eladott lakásingatlan értéke a magasabb. 

Szó  sincs  tehát  arról,  hogy  az  Itv.  „vagyonvesztés”  esetére  írna  elő 
illetékfizetési  kötelezettséget,  mivel  a  jogszerző  a  szélsőséges  esetben  is  csak  a 
vásárolt  lakásingatlan  forgalmi  értéke  után  fizet  illetéket,  ami  más  rendeltetésű 
ingatlanok  esetében  is  a  visszterhes  szerzés  általános  jogkövetkezménye.  Az 
Illetékhivatalok ennek megfelelő gyakorlata így törvényesnek tekintendő.

A  magasabb  forgalmi  értékű  ingatlan  értékesítése  és  alacsonyabb  forgalmi 
értékű  ingatlan  vásárlása  egyébként  még  nem  eredményez  feltétlenül 
„vagyonvesztést”, legfeljebb „ingatlanvesztést”, mivel az ingatlantulajdon manapság 
már nem a vagyon megtestesülésének legáltalánosabb formája.

Szükségesnek tartom továbbá megjegyezni,  hogy az Alkotmánybíróság már 
több határozatában vizsgálta az ITV. e rendelkezéseinek alkotmányosságát, azonban 
alkotmánysértést egyetlen esetben sem állapított meg. 
(83/B/1995/2., illetve 17/1999. (VI. 11.) AB számú határozatok)

Süliné dr. Tőzsér Erzsébet
     bíró

Megjelent a Magyar Jog 2001. évi 3. számában
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