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IN MEMORIAM NEGATÍV ILLETÉKALAP 

 
MÁTYÁS IMRE∗ 

 
A negatív illetékalap hosszú időn keresztül át sértette az állampolgárok és a jogi közvélemény egész-
séges jogérzetét. A nem egységesen értelmezett törvényi szabályozás félreértésekhez, elhúzódó jogvi-
tákhoz vezetett. Lakásingatlan értékesítése esetén az azt követő vétel illetékterhe tekintetében ked-
vezmény érvényesült, tehát nem kellett az új ingatlan megszerzése után a teljes illetéket megfizetni. 
Ha azonban az új ingatlan alacsonyabb értékű volt, negatív illetékalap jött létre, amely után a hatósá-
gok szintén illetéket róttak ki. Minél olcsóbb volt az újonnan vásárolt lakás, annál nagyobb volt a 
teher. Ezt az ellentmondásos szabályozást vizsgálja jelen írás.  
Kulcsszavak: tulajdonszerzés, lakásingatlan, negatív illetékalap, jogalkalmazás, vitatott jogértelme-
zés, logikai láncolat, méltányosság.  
 
The negative basis of duty on transfer of property went against the legal perception of citizens and the 
legal public for a long time. The legal regulation that could not be interpreted uniformly led to misun-
derstandings and long-continued legal disputes. When selling a real estate of residential purpose, the 
purchase afterwards fell under favorable duty rules that is to say a reduced fee was required by the tax 
authority. If, however, the latter was of lower value negative basis of duty arose and duty on transfer 
of property was levied. The cheaper the real estate was the bigger burden had to be paid. This contro-
versial regulation is examined in this paper. 
Keywords: ownership, real estate for residential purpose, negative basis of duty, application of law, 
disputed interpretation of law, logical chain, equity. 
 
1. Bevezetés 
 
Illetékfizetési kötelezettség tipikusan az állami szolgáltatások igénybevétele esetén áll fenn. 
Ilyen, ha valaki útlevelet csináltat, a cégközlönyben információt közöl, vagy bírósághoz 
fordul. Ekkor a megfizetett illeték a hatóság eljárásának a díja, ellenértéke.  

Az illetékfizetési kötelezettség az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzá-
járulást célozza, az állami bevételeket gyarapítja, amit az állam saját belátása szerint, 
redisztribúciós tevékenysége keretében használ fel.1 

Illetéket azonban olyankor is fizetni kell, amikor nem jár érte ellenszolgáltatás, az állam 
passzív magatartást tanúsít, azonban kvázi adóként le kell róni bizonyos összeget.  

Jellemzően ilyen a vagyonszerzési illeték.  
A vagyonszerzési illetékek körébe tartozik az öröklési és ajándékozási illeték,2 valamint 

a visszterhes vagyonátruházási illeték.3 
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1 Pontosabban az éppen hatalmon lévő kormányzat céljai, preferenciái, a politikai kurzus érdeke és 
célkitűzései mentén határozható meg az állami bevételek felhasználása, pontosan ez a tényező az, ami 
a legtöbb politikai vitát generálja, ennek vizsgálata azonban kívül esik jelen dolgozat keretein.  
2 Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, (a továbbiakban Itv.) II. rész, Második fejezet 
3 Itv. II. rész, Harmadik fejezet 
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Visszterhes vagyonátruházási illeték fizetésének kötelezettsége akkor keletkezik, ami-
kor ingatlant, gépjárművet, pótkocsit, bizonyos ingóságot és vagyoni értékű jogot 
visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon sze-
rez meg a jogalany.4 

Az illetékfizetési kötelezettség hosszú időn keresztül szinte minden esetben érvényesült, 
a 2010-es kormányváltás után azonban széles körű kedvezményrendszer került bevezetésre, 
előbb az egyenes ági rokonok, majd a házastársak ilyen módon történő tulajdonszerzése 
került ki a fizetési kötelezettség alól.5 

A kedvezmények alkalmazása ellenére a vagyonszerzési illeték mindmáig az egyik leg-
vitatottabb fizetési kötelezettség. Sokan tévesen tulajdonszerzési illetéknek nevezik, és azt 
az elképzelést kapcsolják hozzá, hogy a tulajdon megszerzésével jár együtt, az állam a tu-
lajdonszerzést sarcolja, bünteti. Ez az elképzelés az öröklési és ajándékozási illeték eseté-
ben megállhatja a helyét, azonban a visszterhes vagyonátruházási illeték a nevében is hang-
súlyozza, hogy az illeték kiszabásának alapja a vagyon átruházása. További ellenérv, ellen-
tétben az öröklési vagy ajándékozási illetékkel, hogy a visszterhes vagyonátruházási illeték 
tekintetében a vevő már adózott jövedelméből szerez tulajdont, tehát az állam duplán sar-
colja vagyonát.  

Mivel azonban a fenti gyakorlat – a kedvezményekkel csökkentett mértékben – elfoga-
dott a modern demokráciákban, továbbá az államnak közfeladatai ellátásához vitathatatla-
nul szüksége van bevételekre, a fizetési kötelezettség megváltoztatására nincs esély. 

Volt azonban az illetéktörvényben egy rendkívül sajátos rendelkezés, ami nagy vitákat 
generált és jelentős ellenérzéseket váltott ki nem csak a laikusok, de a jogászság körében is. 
Ez pedig a cserét pótló vétel esetében felmerülő, negatív illetékalap néven ismert jogintéz-
mény. 
 
2. Az alapok 
 
Illetéket senki sem szeret fizetni, hiszen az jelentősen megdrágítja a tulajdonszerzést, to-
vábbi terhet róva a vagyonszerzőre. Ennek megfelelően számos praktika alakult ki a gazda-
sági életben az illetékfizetési kötelezettség csökkentése, minimalizálása érdekében, a jog-
szerűség és a jogellenesség keskeny mezsgyéjén egyensúlyozva. Az illetékhivatalok, ame-
lyek 2007. január 1. napjával az APEH, később NAV struktúrájába tagozódtak, mindent 
elkövetnek az ilyen visszaélések felfedése és a valós, életszerű piaci értéknek megfelelő 
vételár alapján megállapított illeték kiszabása érdekében.6 

                                                 
4 Itv. 18. § (1) bek.  
5 Itv. 26. § (1) bek. z) pont 
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:…a vagyonszerzés, ha 
za) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti 
vagyonátruházásából, 
zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, 
zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből 
származik. 
6 Az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illeték fizetésére kötelezett fél köteles bejelenteni a 
jogügylet bejelentésekor, ha e kötelezettség őt terheli. Más esetben az állami adóhatóság felhívására 
kitűzött határidő alatt kell a forgalmi értéket bejelenteni. 
Ha a forgalmi értéket a felek nem tüntették fel, nem jelentették be, vagy a feltüntetett, illetőleg beje-
lentett érték az állami adóhatóság megítélése szerint a forgalmi értéktől eltér, a forgalmi értéket az 
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A fizetési kötelezettség elkerülését tovább generálta a negatív illeték jogintézménye, 
amit egyfelől kevesen értettek, de ha értették is, egyöntetűen igazságtalannak tartották.  

A negatív illeték tipikusan a cserét pótló vétel alkalmával merülhetett fel. Ingatlan érté-
kesítésénél és az azt követő vásárlásnál akkor keletkezett, amikor valaki értékesebb ingat-
lant adott el és alacsonyabb értékűt vásárolt.  

Az Itv. 2012. december 31-ig hatályos megfogalmazása alapján:  
Itv. 21. § (5) Lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástu-

lajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vá-
sárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a külön-
bözete. Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értéke-
sít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvá-
sárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő – a fizetésre kötelezett szá-
mára kedvezőbb illetékalapot eredményező – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. 
Amennyiben a magánszemély vevő a további lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltéte-
leknek megfelelő, további lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakásszerzések illetékkötele-
zettsége az általános szabályok [21. § (1)–(2) bek.] szerint alakul. E bekezdés alkalmazásá-
ban nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga. 

(6) Ha az (5) bekezdés szerint megállapított értékkülönbözet nagyobb a vásárolt lakás-
tulajdon forgalmi értékénél, az illeték alapja a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke. 

 
A fenti rendelkezés értelmezése nem volt egységes, és nagy vitákat generált évtizedeken 

keresztül.7 Nézzük először a jogalkotó szándékát. A jogalkotó ebben az esetben analógiát 
állított fel, és az ingatlanok cseréjének szabályozása alapján kívánta rendezni azt a helyze-
tet, amikor valaki viszonylag szűk intervallumon, egy éven belül értékesít és vásárol lakás-
ingatlant. Ez a rendelkezés nyilvánvalóan kedvezményt jelent, hiszen a szerzett lakástulaj-
don értékének megfelelő illetékalap csökkenthető az értékesített ingatlan értékével. A la-
káscsere tekintetében az Itv. 2012. december 31-ig hatályos szabálya így szólt: 

21. § (3) Lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt in-
gatlanok — terhekkel nem csökkentett — forgalmi értékének a különbözete. 

A csere természetéből adódóan, hacsak nem pontosan egyező értékű ingatlanokról volt 
szó, az egyik ingatlan magasabb értékű, a másik alacsonyabb értékű lehetett. Ennek alapján 
tehát az illeték alapja az elcserélt ingatlanok terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 
különbözete. Kettőnél több lakás tulajdonjogának egymás közötti cseréje esetén az illeték 
alapja az elcserélt legnagyobb és legkisebb forgalmi értékű ingatlanok értékkülönbözete, 
amely számítás a legnagyobb illetékalapot eredményezte.  

Csere esetén kezdetben mindkét fél fizetett illetéket,8 majd a 2013-ig hatályban lévő 
rendelkezés alapján arányossá vált,9 végül a kifejezett gyarapodás vált az illeték alapjává10 

                                                                                                                            
állami adóhatóság állapítja meg. Ha az értéket ítélet állapította meg, azt az állami adóhatóság nem 
bírálhatja felül. 
Az állami adóhatóság a forgalmi értéket helyszíni szemle, összehasonlító értékadatok alapján, vala-
mint az illeték fizetésére kötelezett nyilatkozata ismeretében – szükség esetén külső szakértő bevoná-
sával – állapítja meg. NAV tájékoztató füzetek – A visszterhes vagyonátruházási illeték, 19. sz., 25. 
7 Ehhez ld. TERNAI Péter: Kedvezmény és egy kedvezmény illetékügyben (avagy a vagyonvesztés 
illetéki következményei) Magyar Jog, 2000, szeptember, 556–557. 
8 Itv. 27. § (1) A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni. Lakástulajdon cseréje esetén 
az illeték a szerző feleket egyenlő arányban terheli. 
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azzal, hogy az átruházott ingatlannál kisebb vagy azzal azonos értékű ingatlan cserével tör-
ténő megszerzése esetén illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.11 

A cserét pótló vétel esetében azonban a kedvezmény biztosításának szándéka visszájára 
sült el, amennyiben az értékesített lakás drágább, míg a vásárolt ingatlan olcsóbb volt. Va-
jon tényleg azt akarta a jogalkotó, hogy a csere mintájára meghozott rendelkezés alapján 
illetékteherrel sújtsák azon személyeket, akik olcsóbb ingatlanba költöztek? 

A szándék ma már nehezen állapítható meg, azonban a jóhiszeműség, az ésszerűség és a 
tisztességes eljárás követelménye alapján merész dolog lenne ezt feltételezni.  

A jogalkotó nyilvánvalóan abból a feltevésből indult ki, hogy elhanyagolható azon jogi 
helyzetek száma, amelyben a jogalany drágább ingatlanból alacsonyabb értékű ingatlanba 
költözik, hiszen az emberi lét sajátja a progresszió, mind szellemi, mind pedig fizikai síkon, 
amit a tisztes polgári gyarapodás valósít meg. Ezt figyelembe véve, prosperáló gazdasági 
helyzetben életszerűtlennek tűnhet az a feltételezés, hogy valaki drágább ingatlan értékesít, 
és olcsóbbat vesz helyette. 

A jogszabályhely mégis úgy rendelkezik, hogy „az illeték alapja a vásárolt és az eladott 
lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete.” 

Ezzel nincs is semmi baj, egészen addig, amíg az eladott ingatlan kisebb, míg a vásárolt 
nagyobb értékű, hiszen ebben az esetben az különbözet pozitív szám lesz. A matematikai 
művelet elvégzésének menete kiderül az idézett jogszabályhely rendelkezéséből, ugyanis a 
vásárolt ingatlan értékéből (kisebbítendő) kell kivonni az eladott ingatlan (kivonandó) érté-
két.  

Egy példát megragadva, ha valaki 10 millió forintért értékesít egy lakástulajdont, majd 
egy éven belül 15 millió forintért vesz egy másikat, akkor 5 millió forint értékkülönbözet 
adódik, ennek megfelelően a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja 5 millió forint lesz.  

Ez a következtetés mind matematikailag, mind pedig jogilag helytálló és igazságos. A 
jogi probléma akkor merült fel, amikor az eladott ingatlan nagyobb, míg a vásárolt kisebb 
értékű, így a kevesebből kell kivonni a többet, aminek a végeredménye negatív szám lesz. 
A fenti példánál maradva egy jogalany értékesítette a 15 millió forint értékű ingatlanát, 
majd egy éven belül vásárolt egy 10 milliósat, az Itv.-ben meghatározott számítás eredmé-
nye mínusz 5 millió forint lett, és ez képezte a visszterhes vagyonátruházási illeték alapját.  

 
3. Sajátos jogértelmezés 
 
Abban az esetben tehát, ha az értékesített ingatlan drágább, a szerzett ingatlan pedig ol-
csóbb volt, negatív illetékalap keletkezett. Még ezzel sem lett volna semmi baj, ha a jogal-
kalmazó, tipikusan az illetékhivatal, valamint a bíróságok nem gondolták volna úgy, hogy 
pénzügyi szempontból irreleváns a megkapott szám előjele, annak pozitív vagy negatív 
volta. A hatóságok ugyanis hosszú időn keresztül, bravúros megoldással, abszolút értékben 

                                                                                                                            
9 Itv. 27. § (1) A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni. Lakástulajdonok cseréje 
esetén a 21. § (3)–(4), illetve (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapított illetéket az 
egyes vagyonszerzők olyan arányban viselik, mint amilyen arányt az általuk megszerzett lakástulaj-
don forgalmi értéke képez a csereügyletben szereplő valamennyi lakástulajdon forgalmi értékének 
együttes összegében. 
10 Az Itv. 27. § (1) bekezdéséből 2014-re kikerültek a lakástulajdon cseréjével kapcsolatos rendelke-
zések.  
11 TERNAI Péter: Negatív illetékalap, pozitív fordulat, Ügyvédek Lapja, 2013. március–április, 40. 
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fogták fel a kapott számot, tehát függetlenül annak negatív voltától, pozitívként értelmez-
ték, és annak alapján szabták ki az illetéket.  

Ismét csak a már említett példára hagyatkozva, ha valaki 15 milliós ingatlant értékesített 
és 10 milliósat vásárolt, a negatív illetékalap 5 millió forintra rúgott, és ennek alapján – a 
hatóságok sajátos jogértelmezése szerint – a vevőnek illetékfizetési kötelezettsége keletke-
zett. Mindez úgy, hogy konkrét jogszabályi rendelkezés erre vonatkozóan nem volt, vala-
mint életszerű példák tömege bizonyította ezen jogértelmezés tarhatatlanságát.  

Az egyik alapvető ellenérv az volt, hogy minél nagyobb a negatív illetékalap, annál na-
gyobb lesz a kiszabott illeték összege. Azaz minél drágább házat ad el valaki, és minél ol-
csóbbat vásárol, annál több illetéket kell fizetnie. Példával illusztrálva: ha 15 milliós volt az 
eladás, de csak 8 milliós ingatlant vásárolt a jogalany, akkor mínusz 7 millió forintos ille-
tékalap keletkezett. Ezt abszolút értékben felfogva, 7 millió forint után kellett illetéket fi-
zetni úgy, hogy az ügylet kapcsán a magánszemély jelentős vagyonvesztést szenvedett el. 
Minél nagyobb volt a vagyonvesztés, annál magasabb volt az illeték.12 

Másik érvként az hangzott el, hogy a jogalkotó a cserét pótló vétel szabályait kedvez-
ményként, a fizetendő illeték csökkentése céljából alkotta meg, ezért ennek alkalmazására 
is ilyen módon, a jogalanyok érdekében kellene, hogy sor kerüljön.  

Egy harmadik érv, amit a negatív illetékalap igazságtalan és tarthatatlan volta mellett 
szólt, azt hangsúlyozta, hogy a kedvezmény helyett jelentős többletteherrel járó jogértelme-
zés következményei kis jogi jártassággal könnyedén elkerülhetők voltak.  

Ha ugyanis a magánszemély – ismét csak a fenti példát citálva – drágább ingatlanát két 
részletben értékesíti, azaz először eladja az ½-ed részét 7,5 millió forintért, ezt követően 
megvásárolja az új ingatlanát szintén 7,5 millió forintért, illetékfizetési kötelezettség nem 
keletkezik, lévén, hogy az illeték alapja 0 forint. Végül eladja eredeti ingatlana fennmaradó 
½ részét ugyancsak 7,5 millió forintért, és a hatóságnak eszébe sem jut illetéket kiszabni, 
mert nincs is mért. Azonban, amint azt korábban láttuk, ha mindezt egyszerre tette volna 
meg, mínusz 7,5 millió forintos illetékalap keletkezett volna, aminek alapján és a helytelen 
jogértelmezés magabiztosságával, 2013 előtt illeték megfizetésére kötelezték volna.  

A fenti három, életszerű kifogás is meggyőzően alátámasztja, hogy a 2013-ig követett 
illetékkiszabási gyakorlat logikátlan, irracionális és – álláspontom szerint – jogellenes volt.  

Az ésszerűtlenségek sorába tartozott az Itv. szintén 2012. december 31-ig hatályos 21. § 
(6) bekezdése, ami szürreálisan értelmetlen rendelkezést tartalmazott:  

Itv. 21. § (6) Ha az (5) bekezdés szerint megállapított értékkülönbözet nagyobb a vásá-
rolt lakástulajdon forgalmi értékénél, az illeték alapja a vásárolt lakástulajdon forgalmi 
értéke.13 

Ebben az esetben is két lakásingatlanról van szó, az egyiket eladják, a másikat megvásá-
rolják.  

Az (5) bekezdés alapján meghatározták az illetékalapot, amely a megszokott módon tör-
tént: a vásárolt ingatlan (kisebbítendő) értékéből kivonták az eladott ingatlan (kivonandó) 
értékét. A jogalkotó azonban valamilyen oknál fogva valós problémaként vizionálta azt a 
helyzetet, hogy az értékkülönbözet, azaz az illetékalap nagyobb lehet, mint a vásárolt ingat-

                                                 
12 A 21. § (6) bek. azt mindenesetre meggátolta, hogy nagyon nagy legyen a különbség, tekintve, 
hogy ha a (negatív) különbözet nagyobb volt, mint a vásárolt ingatlan értéke, az ingatlan értéke alap-
ján szabták ki az illetéket. Az illetékalap tehát legrosszabb esetben az eladott ingatlan értékének a fele 
lehetett, az járt a legrosszabbul, aki fele olyan értékes ingatlant vásárolt.  
13 A jogalkotó vélhetően felismerte ezen rendelkezés értelmetlenségét, mert 2013. január 1-i hatállyal 
törölte az Itv.-ből.  
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lan (kisebbítendő) forgalmi értéke. Ha életszerűen elképzeljük a jogviszonyt, és feltételez-
zük, hogy mind a kisebbítendő, mind pedig a kivonandó pozitív szám, ez a tényállás soha 
nem valósulhat meg. Létrejöttéhez ugyanis az szükséges, hogy a kivonandó (az eladott in-
gatlan értéke) negatív szám legyen.14 Ez pedig csak abban az abszurd helyzetben valósulhat 
meg, ha az eladó nemhogy vételárat nem kér az ingatlanáért, hanem ő fizet a vevőnek. 

A cserét pótló vétel negatív illetékalapjának esetén szintén felmerülhet a fenti jogsza-
bályhely szerepe, azonban az ott leírt azonosság megvalósulása a matematikai szabályok 
szerint ugyancsak elképzelhetetlen. Ha ugyanis a kisebbítendő (a vásárolni kívánt lakás 
értéke) kisebb, mint a kivonandó (az eladott lakás értéke), akkor a különbség negatív lesz.15 
Negatív szám pedig bajosan lehet nagyobb bármilyen értékű pozitív számnál.  

Fentiek alapján tehát az Itv. 21. (6) bekezdésében írtak semmilyen körülmények között 
nem valósulhattak meg. 

 
4. Védeni a védhetetlent 
 
A felsorakoztatott érvek, az egyértelmű jogalkotói rendelkezés hiánya és a jogalkotás nyil-
vánvaló hibái ellenére is, az Illetékhivatal munkatársai meg voltak győződve eljárásuk he-
lyességéről és jogszerűségéről, amelynek az egyes határozatokban, valamint a fellebbezé-
sek elutasításának indokolásában gyakorta hangot is adtak.  

Általános érv volt, hogy a jogalkotó szándéka a vagyonszerzési és azon belül is a vissz-
terhes vagyonátruházási illetékek meghatározása körében kétség kívül az volt, hogy minden 
vagyonátruházást16 illetékfizetési kötelezettség terheljen. Ezzel az állásponttal nem is na-
gyon lehet vitatkozni.  

Kétségtelen az is, hogy a jogalkotó az egy éven belül lebonyolított kétirányú (eladás-
vétel) ügyletek során kedvezményt kívánt biztosítani a jogszerző számára azzal, hogy a már 
korábban megfizetett illeték kvázi átvihető volt az egyik ingatlanról a másikra, azaz beszá-
mítást engedélyezett az új ingatlan vásárlásánál, a korábbi érték levonható volt, így jött létre 
a (csökkentetett) illetékalap.  

A negatív illetékalap jogszerűségét alátámasztó érvek között alapvető az a gondolame-
net, miszerint a jogalkotó szándéka a 21. § (5) bekezdésében meghatározott sorrendiség 
ellenére nem arra terjedt ki, hogy a vásárolt ingatlan értékéből vonják ki az eladott ingatlan 
értékét, hanem arra, hogy a drágábból vonják ki az olcsóbbat, függetlenül attól, hogy me-
lyik volt az eladott és melyik a vásárolt lakásingatlan.17 

Ezt az érvelést támasztja alá a fentebb elemzett 21. § (6) bekezdés szövege is, hiszen 
ezen rendelkezésnek csakis abban az esetben lehet a legcsekélyebb értelme, ha nem fogad-
juk el az (5) bekezdés szó szerinti értelmezését, és nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a vásá-
rolt ingatlan a kisebbítendő és az eladott a kivonandó.  

                                                 
14 Például 10 000 000 – 5 000 000 = 15 000 000, így a különbözet nagyobb, mint a megvásárolt ingat-
lan forgalmi értéke. A pozitív számok halmazán belül azonban a különbség mindig kisebb lesz, mint a 
kisebbítendő értéke.  
15 5 000 000 – 10 000 000 = –5 000 000, tehát a különbözet negatív, mínusz 5 millió forint, nem lehet 
nagyobb, mint 5 millió forint.  
16 Még helyesebben a szerzést, hiszen az eladó nem fizet illetéket, csak a vevő.  
17 SÜLINÉ TŐZSÉR Erzsébet: A visszterhes vagyonátruházási illetékekre vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések értelmezése lakástulajdon vásárlása esetén, Magyar Jog, 2001/3, 163–164. 
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Hasonlóképpen foglalt állást a Legfelsőbb Bíróság a Legf. Bír. Kfv. II. 28. 014/1997. 
sz. felülvizsgálati eljárásban kialakított 161/1999. számú közigazgatási elvi határozatában.18 

Kimondta ugyanis, hogy ,,… Az Itv. 19. § (1) bekezdése szerint a megszerzett vagyon 
forgalmi értékét akkor kell az illeték alapjául tekinteni, ha maga az Itv. eltérően nem ren-
delkezik. E felhatalmazás alapján az Itv. a lakástulajdon visszterhes vagyonátruházási ille-
tékének mértékét szabályozó, cserepótló-vételre vonatkozó 21. § (5) bekezdésében az illeték 
alapjául nem a forgalmi értéket, hanem a törvény kifejezett rendelkezése folytán az értékkü-
lönbözetet határozza meg. Arról azonban maga a törvény nem rendelkezik, hogy a forgalmi 
értékek különbözeténél a vásárolt lakástulajdon forgalmi értékéből kell levonni az eladott 
lakástulajdon forgalmi értékét, vagy fordítva, tehát melyik szám a kivonandó és melyik a 
kivonó. Ugyanakkor a törvényalkotó is figyelemmel volt arra, hogy a két összeg különböze-
teként olyan összeg is adódhat, amely nagyobb a megvásárolt lakástulajdon forgalmi érté-
kénél. Ezen esetben – az Itv. 21. § (6) bekezdésében írtak szerint - az illeték alapja a vásá-
rolt lakástulajdon forgalmi értéke.”19 

A legfőbb bírói szerv megvédte az illetékhivatalok jogértelmezését, ehhez azonban egy 
önmagában is meghökkentő állításra volt szükség, amely így hangzik: „Arról azonban ma-
ga a törvény nem rendelkezik, hogy a forgalmi értékek különbözeténél a vásárolt lakástu-
lajdon forgalmi értékéből kell levonni az eladott lakástulajdon forgalmi értékét, vagy for-
dítva, tehát melyik szám a kivonandó és melyik a kivonó.” 

A törvény azonban, mint ahogy az fentebb látható volt, egyértelműen úgy rendelkezik, 
hogy „…az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett 
– forgalmi értékének a különbözete.” 

Felmerülhet a kérdés, hogy a jogalkotó miért ezt a sorrendet választotta, hogy szándé-
kosan választotta-e vagy esetleg jogalkotási hibáról volt szó, egy azonban biztos: teljesen 
egyértelműen rögzítette a jogszabály, hogy az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástu-
lajdon forgalmi értékének a különbözete. Ennek alapján pedig, mind a nyelvtani, mind a 
logikai, mind pedig a matematikai értelmezés egyértelműen arra mutat, hogy a vásárolt in-
gatlan a kisebbítendő, az eladott ingatlan pedig a kivonandó.  

Néhány évvel később, a felemás joggyakorlat támogatói elismerték ugyan, hogy a 21. § 
(5) bekezdésének „szigorú és mindentől elvonatkoztatott, tehát önmagában való nyelvtani 
értelmezése alapján levonható az a következtetés, hogy az eladott lakás árából történő la-
kásvásárlásnál az illetékalap meghatározásához minden esetben az eladott lakás forgalmi 
értéke vonandó ki a vásárolt lakás forgalmi értékéből,” 20 továbbá az (5) bekezdés első 
mondatának megfogalmazását szerencsétlennek titulálták, azonban rögtön rá is mutattak a 
helyes értelmezésre. Ez pedig nem más, mint a kedvezmény nyújtásának szándékából való 
kiindulás, amire a (6) bekezdés világít rá. A jogalkotó ugyanis akkor is kedvezményt nyúj-
tott, amikor a jogalkalmazó úgy vélte, hogy az illeték megállapításánál a drágább ingatlan 
értékéből kell kivonni az olcsóbb ingatlan értékét, tekintve, hogy az illetékalap ekkor is 
kedvezményes, mindaddig, amíg az eladott és a vásárolt ingatlanok közötti értékkülönbség 
nem éri el a vásárolt lakás forgalmi értékét.21 Az csak kissé zavarhatja meg ezt az okfejtést, 
hogy az illetékalap – teljességgel irracionális módon – az ingatlanok közötti értékkülönbség 
nagyságával egyenes arányban nő, egészen addig, amíg el nem éri a vásárolt ingatan érté-
két. Tehát minél olcsóbb ingatlant vett valaki a drágább lakás helyett, annál több illetéket 

                                                 
18 http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvhat/1611999-szamu-kozigazgatasi-elvi-hatarozat 2014. 04. 28.  
19 EBH 161/1999. 4. 
20 SÜLINÉ TŐZSÉR Erzsébet i. m. 163. 
21 SÜLINÉ TŐZSÉR Erzsébet i. m. 163. 
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kellett fizetnie, az eladott lakás forgalmi értéke feléig, innentől kezdve ugyanis arányosan 
csökkenni kezdett az illeték, hiszen az értékkülönbözet nagyobb volt, mint a vásárolt lakás 
forgalmi értéke, így a (6) bekezdés alapján az új lakás értéke képezte az illeték alapját. 

A már megszokott példánál maradva, 15 millió forintos eladási árral kalkulálva, 20 mil-
liós vételnél 5 millió Ft az illetékalap, 15 milliós vételnél 0 Ft, 10 milliónál 5 millió, 9 mil-
liónál 6 millió, 8-nál 7, 7,5 milliónál 7,5 millió, ezt követően pedig a vásárolt ingatlan érté-
ke lesz az illeték alapja. Ebből a példából is látható a joggyakorlat abszurditása, hiszen 
ugyanolyan illetékteherrel sújtotta a 20 millió forintos vagyonátruházást (ingatlanvételt), 
mint a 10 millió forintosat, pedig az illeték mértékének a 19. § (1) bekezdés alapján igazod-
nia kell a forgalmi értékhez.22  

Vajon milyen jogalkotói szándékkal lehet magyarázni azt az irracionális helyzetet, hogy 
egy 15 millió forintos ingatlanértékesítést követően a 15 millió forintos ingatlanvásárlás 
után nem kellett illetéket fizetni, míg az 8 millió forintos vásárlás után jelentős összegű ille-
téket szabott ki az illetékhivatal?  

A pozitív és negatív számok tartományának keveredése azonban oda vezetett, hogy akár 
10 millió forintos értékkülönbség is ugyanolyan illetékteher megállapításához vezetett, a 
pontatlan törvényi megfogalmazás, valamint a logikát és a méltányosságot nélkülöző jogal-
kalmazás okán.  

 
5. Méltányosság a jogalkalmazásban 
 
A szerző régi vesszőparipája, hogy a jog helyes és igazságos alkalmazása nem mehet végbe 
a méltányosság elvének figyelmen kívül hagyásával. Ennek alfája és ómegája a híres és 
halhatatlan római jogi szentencia, miszerint a jog a jó és a méltányos művészete.23 

Bár a magyar jogalkalmazó sokkal inkább ragaszkodik a törvény betűjéhez, mintsem 
indokolt esetben méltányosságot gyakoroljon, ez szerencsére nem mindig alakul így.  

Egy ingatlan adásvételi szerződést 2011. decemberében nyújtottak be a földhivatalhoz. 
A vevő szorult anyagi helyzetbe került, ezért el kellett adnia családi házát 9 millió forintért. 
Rendezte adósságait, majd hamarosan vett egy panel társasházi lakást 3,6 millió forint ér-
tékben. 2012 áprilisában megkapta a NAV Illetékosztály határozatát, miszerint az Itv. hír-
hedt 21. § (5) és (6) bekezdései alapján 72 000 Ft visszterhes vagyonátruházási illetéket kell 
fizetnie. Ezt egy csipet jogászi segítséggel megfellebbezte, a fellebbezésben többek között 
arra hivatkozva, hogy az illetékfizetési kötelezettséget játszva elkerülhette volna, ha – 
rosszhiszeműen – két részletben adja el az ingatlanát. A vásárolni kívánt ingatlan vételárá-
nak tudatában vagy az első, vagy a második szerződésben meghatározott vételárat ahhoz 
igazítja, figyelve arra, hogy vásárlás az azonos vételár-részt tartalmazó szerződés megköté-
séhez essen közelebb.  

Ebben az esetben a két, 3,6 millió forintos tulajdonátruházás kioltotta volna egymást, és 
a fennmaradó összeget tartalmazó szerződés már nem mozgatta volna meg a NAV fantáziá-
ját, így illeték kiszabására sem került volna sor.  

Ezzel az életszerű és egyszerűségében is abszurd példával világított rá a vagyonszerző 
(a valósában vagyonvesztő) a 21. § (5) bekezdésének tarthatatlan értelmezésére, amely pe-
dig több mint 20 éven át fennmaradt, és amelyet a Legfelsőbb Bíróság is helyesnek tekin-
tett.  

                                                 
22 Itv. 19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem 
rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke. 
23 Ius est ars boni et aequi (Celsus Dig. 1,1,1 és Ulpianus Dig. 1,1,2 pr.). 
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A csoda pedig abban nyilvánult meg, hogy az adóhatóság 5 oldalban indokolt határoza-
tában, 2012 májusában elengedte az illetéktartozást, jóllehet, nem ejtett szót a negatív ille-
tékalap vitatott értelmezéséről.  

 
6. Konklúzió 
 
A jogalkotó lassan, de biztosan tudatára ébredt a negatív illetékalap tarthatatlanságának, és 
egyben eldöntve a jogalkalmazók és az állampolgárok között folyó két évtizedes vitát, 
2012. december 31. napjával illetékmentességet biztosított az eladottnál alacsonyabb értékű 
lakásingatlan megszerzésének esetére.24 

Bár a 21. § kissé átalakult,25 maga az egykori (5) bekezdés változatlan szövegezéssel 
bennmaradt, ami azt jelenti, hogy továbbra is a vásárolt ingatlan értékéből kell kivonni az 
eladott ingatlan értékét. Azonban kikerült a jogszabályból a kivonási művelet relativizálását 
pártolók legfőbb érve, a (6) bekezdés, ami csak úgy nyerhetett értelmet, ha feltételeztük, 
hogy a jogalkotó nem tulajdonított jelentőséget az ingatlanok sorrendjének, hanem általá-
nosságban a drágábból rendelte kivonni az olcsóbb értékét. Ezen álláspont megalapozatlan-
ságára többször rámutattam már jelen dolgozatban, azonban logikátlanságának legfőbb bi-
zonyítéka, hogy a (6) bekezdést úgy helyezték hatályon kívül, hogy a korábbi (5) bekezdés 
változatlan formában megmaradt.26 

A jogalkotó ugyan nem mondta ki egyértelműen, hogy melyik érték a kisebbítendő és 
melyik a kivonandó, melyik ingatlan értékéből kell kivonni melyiket, azonban azzal, hogy 
az egykori (5) bekezdést nem módosította, továbbra is megmaradt a negatív illetékalap elvi 
lehetősége. Így kétségkívül megállapítható, hogy az a jogi fogalom, amelynek létét a jogal-
kalmazók 23 éven át nem ismerték el, amely valójának cáfolatára minden ésszerűtlen és 
illogikus érvet bevetettek, mégis létezik. Ha ugyanis nem létezne negatív illetékalap, ugyan 
miért lenne szükség a hatályos Itv. 26. § (1) bekezdés y) pontjára, amely kifejezetten arról 
rendelkezik, hogy illetékmentes az a vagyonátruházás, amely esetén a szerzett lakástulajdon 
forgalmi értéke kisebb, mint a korábban értékesített lakás értéke.  

                                                 
24 2012: CLXXVIII. törvény 187. §. A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján 
fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 29. 
187. § Az Itv. 26. § (1) bekezdése a következő x)–z) pontokkal egészül ki: 
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:) 
„x) az ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében 
történő megszerzése, ha az ingatlan a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a 
tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra; 
y) a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdo-
nát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi 
értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb; 
z) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) közötti vagyonát-
ruházás esetén az egyenes ági rokon (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) va-
gyonszerzése.” 
25 Az (5) bekezdés a (2) lett, és a (6) kikerült a jogszabályból. A 2013: XXXVII. törvény 47. § (9) 
bekezdésével megállapított szöveg. 
26 Hangsúlyt ad ezen kijelentésnek az Alkotmánybíróság 17/1999. (VI. 11.) AB sz. határozata, amely 
alapvetően jogszerűnek ítélte a negatív illetékalapot, azonban az indoklásban elhelyezett egy fontos 
mondatot is: „Az Alkotmánybíróság az (5) bekezdést csak a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel 
nem találta alkotmányellenesnek.” 
Mivel a (6) bekezdés kiesett, az egykori (5) bekezdés önmagában is igen gyenge lábakon áll.  
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A gazdasági válság és a devizakölcsönök súlyos következményei miatt egyre többen 
kényszerülnek otthonukat értékesíteni, és kisebbe, olcsóbba költözni. Nagy valószínűséggel 
ez a tény is szerepet játszott a jogszabály pragmatikus módosításában. Azonban a megszö-
vegezésből látni kell, hogy itt ennél többről volt szó. Bár az értelmezési vitát gerjesztő ko-
rábbi (5) bekezdés nem módosult, az attól elszakított, illetékmentességet kimondó 26. § (1) 
bekezdés y) pont lezárt minden vitát.  

Azt már csak a kisördög mondatja, hogy az y) pont esetleges hatályon kívül helyezése 
újra generálná-e a jogértelmezési polémiát, avagy a jogalkalmazó belenyugodna-e a számá-
ra negatív kimenetelbe.  

Tanulságként megállapíthatjuk: a jogalkotónak figyelnie kell a jogszabályok minőségé-
re, tiszta, pontos megfogalmazására, koherens felépítésére, mert egy-egy ilyen aggályos 
megfogalmazás rendkívüli anyagi és szakmai energiákat emészthet fel.  

A jogalkalmazónak pedig, aki igen gyakran a legnyakatekertebb indokolással próbálja 
védeni a mundér becsületét a jelen dolgozatban tárgyalthoz hasonló, vitás helyzetekben, 
lassan szembesülnie kellene az ugyancsak ősi, római bölcsességgel: Scire leges non hoc est, 
verba earum tenere, sed vim ac potestatem.27 

                                                 
27 A törvények ismerete nem azt jelenti, hogy tudjuk azok szavait, hanem hogy tudatában vagyunk az 
értelmüknek és céljuknak is (Dig. 1, 3, 17) 


