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PÖLÖSKEI ILDIKÓ 

VAGYONADÓZTATÁS: MIT, MIÉRT, HOGYAN… A „SZÜKSÉGES ROSSZ”?1 
„Az emberi törvény csak annak erejénél fogva törvény, hogy az igazságos gondolkodással 
egyezik, amiből nyilvánvaló, hogy az eredete az örök törvényben van, amennyiben pedig 
nem egyezik meg az igazságos gondolkodással, annyiban jogtalan, igazságtalan törvénynek 
lehet nevezni. Az ilyen törvény nem törvény, hanem csak egy neme az erőszaknak.”2 

-Aquinói Szent Tamás- 

A cikk alapjául az az adószerkezeti reform szolgál, amiről oly sokat hallani különböző közéleti fórumokon, 
mely közkedvelt téma a szakmai folyóiratokban, valamint laikus emberek közötti beszélgetésekben is, igaz 
más-más megközelítésből. Ez a reform egy olyan folyamat, amellyel óvatosan kell bánni, mivel az széles 
körben fejti ki hatását, gondolok itt a vállalkozások működésére, arra, hogy mennyire vonzó az ország a be-
fektetők számára és természetesen nem utolsósorban a dolgozó, becsületesen jövedelemadót fizető szemé-
lyekre is, akik szintén érintettek ezen döntésekben. Természetesen ezeknek a reformtörekvéseknek a megva-
lósítása nem megy egyik pillanatról a másikra. Bizonyos, hogy az eddigi adóreform-törvényekben volt, és 
nem elhamarkodott kijelentés azt állítani, hogy az elkövetkezőkben lesz is számos alkotmányossági problé-
ma, de bízom benne, hogy pár éven belül letisztul a szabályozás.  

Az a tendencia, ami a vagyoni és fogyasztási típusú adók középpontba állításán alapul és Nyugat-
Európában már korábban elindult, Magyarországon is jelentkezik kormányzati elképzelésekben, sőt, az 
utóbbi években nemcsak jelentkezik, hanem jogszabályalkotás révén megvalósulni is látszik. Üdvözlendő ez 
abból a szempontból, hogy az Alkotmány 70/I.§ szakaszában meghatározott jövedelem és vagyonarányos 
közteherviselés csak ennek révén tud megvalósulni. A szakasz részletesebb elemzését mellőzve látható, hogy 
konjunktív feltétel a jövedelmi és vagyoni viszonyoknak megfelelő közteherviselés kötelezettsége. Ebből 
levezethető tehát a vagyonadóztatás alkotmányossága.3  

Felhívom a figyelmet arra, hogy a központi típusú adók állnak a cikk középpontjában, illetve arra, 
hogy már hatálytalan jogszabályok alapján is dolgoztam, mivel a vagyonadóztatással kapcsolatban magát a 
folyamatot szeretném bemutatni, nemcsak a jelenleg hatályos szabályozást. A bevezetést követően az első 
adónem, amit kiindulópontnak vettem a luxusadó. Ezt követően említés szintjén az egyes nagyobb értékű 
vagyontárgyak után fizetendő adóról lesz szó, majd részletesen vizsgálom az ingatlanadót. Végül záró gon-
dolatként összegzem a témával kapcsolatos véleményem, és a jövőre vonatkozó elképzeléseket.  

MIÉRT KELL VAGYONADÓZTATÁS? 

Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága nagy jelentőséghez jutott a kilencvenes évek második felétől, 
azóta napjaink kiemelt jelentőségű közéleti témája, mely nagy felelősséget ró az aktuális kormányzatra. A 
különböző kormányprogramok a költségvetési egyensúly megteremtését tűzték ki célul, többek között adóre-
formok révén több-kevesebb sikerrel. Sajnálatos módon a rejtett gazdaság, illetve a be nem jelentett foglal-
koztatás Magyarországon hatalmas méreteket ölt. A legnagyobb probléma az, hogy az adók és járulékok 
kijátszása nagyon széleskörű - már-már „össznépi játékról” van szó- és nemcsak a munkaerőpiac perifériáján 
lévőkre jellemző a fizetési kötelezettségek alól történő kibújás. A rejtett gazdaság léte pedig önmagában is 
kormányzati kudarcot jelent.4  

A vagyonadó a vagyont, tőkét terhelő adók (capital taxes) csoportjába tartozik. Magyarországon az 
Uniós átlag feletti a fogyasztást terhelő adók mértéke, EU átlag alatti a tőkét terhelő adók aránya, valamint 
átlagosnak minősül a munkát terhelő adók aránya.5 A fogyasztási adó Vörös András szerint demokratikus 
adónak számít atekintetben, hogy mindenki fizet, aki vásárol. Viszont antidemokratikus azért, mert a kisebb 

                                                            
1 Kézirat lezárva: 2010. április 7. (módosítva a 2010. évi XC. törvény vonatkozásában) 
2 VÖRÖS ANDRÁS: Adó és adózás, ingatlanadó!, in Valóság, 2006/12. szám, 39. o. 
3 Lásd bővebben az Alkotmány 70/I. § elemzése: JAKAB ANDRÁS (szerk.): Az Alkotmány Kommentárja II., 2009, 
Századvég Kiadó, Budapest, 2655–2662. o. 
4 SEMJÉN ANDRÁS (szerk) – TÓTH ISTVÁN JÁNOS (szerk): Rejtett gazdaság –be nem jelentett foglalkoztatás és 
jövedelemeltitkolás –kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, 2009, MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet, Budapest, 10–11. o. 
5 Magyarország aktualizált konvergencia programja 2007–2011, 2007, Budapest, 30–31. o. 
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jövedelemmel rendelkező személyek vásárlóképességét jobban korlátozza, mint a tehetősebbekét.6 Vörös 
tanulmányában a következő, nagyon is elgondolkodtató javaslatot veti fel. A szerző szerint vizsgálni kellene, 
hogy a személyekhez, családokhoz az elmúlt évtizedben befolyt jövedelem fedezi-e vagyongyarapodásukat. 
Ennek oka az, hogy meg kellene akadályozni, hogy a nem becsületes munkával szerzett vagyonokat ne le-
hessen az utánuk megfizetett adóval legalizálni.7 Ténylegesen van igazságtartalma a felvetésnek, bár véle-
ményem szerint a hatóságok rendelkezésére álló adatok birtokában ezt képtelenség felmérni. Emellett nem 
tartom következetes ténymegállapításnak a tanulmányban azt, hogy az adott vagyontárgyak után megfizetett 
adó révén legalizálnák azok eredetét. Egy nagyobb értékű vagyontárgy adóztatása, annak hatósági nyilván-
tartása révén megalapozhatja az adóalany jövedelem-bevallásának felülvizsgálatát is. Ha itt lényeges eltérés 
mutatkozik, esetleg eltitkolt jövedelemre derül fény, akkor az adóhatósági eljárásban szankciók alkalmazha-
tók. Úgy gondolom tehát, hogy az adóalanyok adott vagyontárgy utáni adó megfizetése révén nem legalizál-
ják annak eredetét, hiszen annak megállapítása, hogy az be nem vallott jövedelemből származik-e már egy 
összetettebb eljárás eredménye.  

Mi minősül vagyonnak? Vagyon alatt azokat a reáliákat értjük, melyek az adózó rendelkezésére áll-
nak. Megkülönböztetünk érzékelhető és nem érzékelhető vagyont. Az előbbi ingókra és ingatlanokra külö-
níthető el, míg a nem érzékelhető vagyon körébe például a részvények, betét és a követelés tartoznak. A va-
gyonadóztatás céljait Herich György a következőkben foglalja össze: egyrészt adóbevétel elérése, másrészt a 
közös terhekhez való vagyonarányos hozzájárulás, harmadsorban a jövedelemadó hiányosságainak korrigá-
lása, végül az eszközhatékonysági előírás.8 

A vagyon adóztatásának hátterében az az elképzelés áll, hogy így lényegesen kisebb mértékre szorít-
ható az adóelkerülések száma és ez által az államháztartás bevétele növelhető, mivel adott személy egész 
vagyona nem titkolható el olyan könnyen, mint a jövedelme.9 

Az adóelkerülések visszaszorítása mellett - a társadalmi szolidaritás alapján - a vagyon adóztatása ré-
vén valósul meg a legigazságosabban az Alkotmány 70/I.§ szakaszában deklarált jövedelem és vagyonará-
nyos közteherviselés. A vagyon adóztatása többféle módon történhet: egyrészt idesoroljuk az ingatlanadót, 
cégautó adót, különadót, kamatadót, banki járadékot, valamint lehetséges, hogy meghatározott vagyontár-
gyak után keletkezik adófizetési kötelezettség –például gépjárműadó. 

LUXUSADÓ 

Az Országgyűlés 2005. november 7-én elfogadta a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvényt, melyet nov-
ember 15-én hirdettek ki. A luxusadó egy központi adó volt, de az ebből befolyt összeg a települési önkor-
mányzat bevételét képezte.10 A fővárosban a forrásmegosztási jogszabályok szerint illette meg a bevétel a 
kerületi önkormányzatokat és fővárosi önkormányzatot. A kormányzat számításai szerint az adóalanyok 
száma kb. 30 ezer tulajdonosra volt tehető. Tőlük éves szinten kb. 1 milliárd forint adóbevétellel számoltak. 
Ez azonban messze elmaradt a várt összegtől, mivel az önkormányzatok nem kívántak ilyen jogcímen adót 
kivetni, holott ez számukra kötelezettség lett volna. Mivel a települési átlagérték meghatározásáról, valamint 
az értékövezetek kijelöléséről az önkormányzatnak kellett rendeletet alkotnia, mely rendelet megalkotása 
során a mérték tekintetében szinte teljes diszkrecionális jogköre volt az önkormányzatoknak, így ennek révén 
kerültek az önkormányzatok olyan pozícióba, hogy az adóköteles ingatlanok száma, illetve az utánuk fize-
tendő adó összege majdhogynem jelentéktelennek számított. 

A luxusadó tárgya a Magyar Köztársaság területén, magánszemély tulajdonában álló, vagy magán-
személy javára bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelt lakásnak, valamint üdülőnek minősülő épület, épület-
rész volt, ha a számított értéke elérte a 100 millió forintot. Az adó mértéke az ingatlan számított értékének 
100 millió fölötti része utáni 0,5% volt. Az adó összegéből levonhatók voltak az ingatlan után fizetendő helyi 
adók. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyílt levelében támadta a luxusadót. A kamara kifogásolta 
egyrészt azt, hogy csak magánszemélyek tulajdonában és belföldön lévő ingatlanok után keletkezik fizetési 
kötelezettség, viszont nem kell adót fizetni az állami és céges épületek, a külföldön található ingatlanok, 

                                                            
6 VÖRÖS: i. m. 39. o. 
7 Uo. 43. o. 
8 HERICH GYÖRGY: Az ingatlanadó, mint vagyonadó, http://www.moklasz.hu/cikkek/cikk_30.pdf, 2010.03.19. 4–5. o. 
9 GILYÉN ÁGNES: Háztűzérző –lefelé tartó árspirált indíthat be az ingatlanadó 2008-ra tervezett, átgondolatlan 
bevezetése, in Figyelő, 2006/48. szám, 73. o. 
10 SIMON ISTVÁN (szerk.): Pénzügyi jog II., 2007, Osiris Kiadó, Budapest, 335. o. 
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valamint a magánszemélyek más vagyontárgyai (pl. értékpapírok, hajók, ékszerek, helikopterek, medencék) 
után.11 Ezt az adónemet az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította jogbiztonsági aggályokra 
hivatkozva, mivel az a három lépcsős eljárás, ami révén az adóalapjához, tehát a számított értékhez eljutot-
tunk, végig normatív rendelkezéseken alapult, és a végső határozat elleni érdemi jogorvoslat nem volt bizto-
sítva.12 Amit fontos hangsúlyozni: az alkotmánybírák kimondták, hogy önmagában sem az nem alkotmányel-
lenes, hogy az ingatlanokra vagyonadót vet ki a jogalkotó, sem pedig az, hogy ezt a számított érték alapján 
teszi.13 

2009. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ EGYES NAGY ÉRTÉKŰ VAGYONTÁRGYAKAT TERHELŐ ADÓRÓL (TO-

VÁBBIAKBAN: NÉRT.)  

Az Országgyűlés a 2009. június 29-ei szavazáson elfogadta a vagyonadóról szóló T/9818-as törvényjavasla-
tot.14 A törvény Általános Indokolásában látható, hogy a Kormány az adórendszer átalakítása érdekében a 
forgalmi- valamint a vagyoni típusú adók növelésével kívánja megteremteni a munkát terhelő közterhek 
csökkentésére az alapot. Továbbá nemzetközi összehasonlításban a vagyoni típusú adókból származó bevétel 
adóbevételeken belüli súlya elmarad az átlagos mértéktől, ezért is indokolt volt annak bevezetése. A jogsza-
bály hatálya 4 vagyontárgyra terjedt ki: a törvényben meghatározott nagy teljesítményű személygépkocsira, 
vízi járműre, légi járműre és lakóingatlanra. A továbbiakban csak a lakóingatlanra kivetett adóról lesz szó. 
(Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. 
törvény 33. §-a 2010. augusztus 16-ai hatállyal hatályon kívül helyezte a Nért.-et. Ez a hatályon kívül helye-
zés nem visszaható hatályú, így az abban foglalt kötelezettségeket 2010. január 1. és 2010. augusztus 16-a 
közötti időszakra vonatkozóan teljesíteni kell.)15 

INGATLANADÓ 

Ez egy társadalmi elfogadottságtól mentes, „új” adónem. Újdonsága abban rejlik, hogy központilag kötele-
zően beszedett, tehát nem önkormányzatok által diszkrecionális jogkörben beszedhető adónemről van szó. 
Általános politikai konszenzus volt abban, hogy a foglalkoztatás adóterheit csökkenteni kell, továbbá át kell 
alakítani a személyi jövedelemadó rendszerét, és ehelyett a vagyon adóztatására és a fogyasztási típusú adók-
ra kell helyezni a hangsúlyt. A legvitatottabb mellett a legköltségesebb jelzőt is magáénak tudhatja az ingat-
lanadó, hiszen az új adónemből várt bevétel 8-10%-a költség. 
Az ingatlanadó bevezetésének célja, hogy átalakuljon az önkormányzatok finanszírozási szerkezete. 

Midőn a kormányzat elhatározta, hogy lép ingatlanadóügyben, - amennyiben azt rövid határidőn belül 
szerette volna bevezetni - két megoldás állt előtte. Vagy a korábbi luxusadó-törvényt módosították volna 
akként, hogy az abban megállapított adóhatárt 100 millió forintról leszállítják alacsonyabb összegre, illetve 
esetleg progresszivitást visznek a rendszerbe. Ebben az esetben az alkotmánybírósági döntést figyelembe 
véve meg kellett volna teremteni a számított érték érdemi vitathatóságát. Másik választási lehetőség az lett 
volna, hogy az önkormányzatok által jelenleg diszkrecionális jogkörben kivetett ingatlanadók (telek-, épít-
mény-, kommunális adó) valamelyikét központilag kötelezően kivetnék, vagy helyettük létrehoznának egy 
új, négyzetméteralapon számított egységes ingatlanadót.16 

Hazánkban az ingatlanadó bevezetését több dolog alapozza meg. Egyrészt a nyugat-európai valamint a 
környező országok gyakorlata, másrészt egy adórendszer szerkezeti reform, melynek keretében a kormányzat 
csökkenteni kívánja az önkormányzatoknak juttatott központi költségvetési támogatás összegét úgy, hogy az 
így kiesett jövedelemforrást a központi szinten beszedett, az ingatlanok után fizetendő adóból befolyt ösz-
szeggel pótolná. Az ingatlanadó bevezetése során azt kell szem előtt tartani, hogy ne egy szűk réteget adóz-
tasson meg a kormányzat, hanem az ingatlantulajdonosok minél szélesebb körét. Ennek eredményeképp a 

                                                            
11 MOLNÁR PATRÍCIA: Luxusadó-bevallások –Fényűző lassúság, in HVG, 2006/18. szám, 117. o. 
12 155/2008. (XII.17.) AB határozat IV. rész. 
13 155/2008. (XII.17.) AB határozat IV. rész 5. pont. 
14http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?p_szavdatum=2009.06.29.16:43:11&p_szavkepv=I&
p_szavkpvcsop=I&p_ckl=38, 2010.03.18. 
15 http://www.adoklub.eu/tag/televizio-keszulek-uzemeltetesi-dija, 2010.10.10. 
16 FEKETE EMESE: Elvételi –ingatlanadó tervek, in Figyelő, 2009/20. szám, 20. o. 
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minimálisra kell szorítani az adómentességek körét, továbbá az esetlegesen nyújtandó adókedvezmények 
körét is szűkre kell szabni.  

Az egyes államok ingatlanadóztatási gyakorlata alapján megállapítható, hogy különböző dolgok ké-
pezhetik az ingatlanadó alapját. Például a bérleti díj Franciaországban, a biztosítási érték Svájcban, az ingat-
lankataszter Olaszországban, valamint Spanyolországban, az ingatlan területe négyzetméter alapon Csehor-
szágban és Lengyelországban, a forgalmi érték Kanadában… Ezzel szemben egyes országok megszüntették 
az ingatlanadót pl. Luxemburg, mások pedig úgy döntöttek, hogy a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokat 
adóztatják ezen a jogcímen. (pl.: Írország).17 Ellentétben a bevezetni kívánt magyar szabályozással egyálta-
lán nem jellemző Európában, hogy bizonyos értékhatárt el nem érő ingatlan adómentes lenne. Alapvetően 
két módon állapítják meg az országokban a fizetendő adót: vagy az ingatlan értéke az adó alapja, vagy a 
négyzetméter. Az ingatlan értékének figyelembevételével történő adóztatás a gyakoribb, ezen belül a legtöbb 
esetben valamilyen korrigált értékkel számolnak, de például Spanyolországban a piaci ár az adóalap. Az unió 
legtöbb államában helyi bevételként, 100%-ban az önkormányzatok költségvetési bevételét képezi az ingat-
lanadóból befolyt összeg, de akad ellenpélda is: Portugáliában a központi költségvetés bevételét képezi a 
befolyt adó.18 

A Nért. szerint az adó alapja az ingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke lett. For-
galmi érték a Nért. 2.§ 10. pontja értelmében az a pénzben kifejezhető érték, amely a vagyontárgy eladása 
esetén - a vagyontárgyat terhelő adósságok figyelembevétele nélkül - árként általában elérhető. Ebből jól 
látható, hogy nincs egyértelműen meghatározva a forgalmi érték fogalma. Mivel a törvény nem hivatkozik az 
Itv-re,19 különösen annak 70. § (3) bekezdésében foglaltakra, ezért az Art. szerinti eljárásban az adóhatóság 
teljes diszkrecionális jogkörébe tartozik az ingatlan értékének megállapítása. 

Másik fontos fogalom a számított érték, amit úgy kaphattunk meg, hogy az ingatlan hasznos alapterü-
letét megszoroztuk a vagyonadóról szóló törvény 1. mellékletében feltüntetett forgalmi értékkel, majd ezt 
megszoroztuk a korrekciós tényezők értékével. Jól látható tehát, hogy a forgalmi érték és az adózónak eset-
leg segítségül szolgáló számított érték közel sem azonos, sőt, messze eltérő kategória. Tehát az adóalany 
viselte volna a bevallásában az ingatlan értékeként feltüntetett összeg valótlanságából eredő valamennyi jog-
következményt. 

Az adóalany által meghatározott forgalmi értéknél az adóhatósági ellenőrzés során lett volna egy 10%-
os tűréshatár, melyet az Art. 124.§ (2) bekezdése tartalmazott. Ez lényegében azt jelentette, hogy amennyi-
ben legfeljebb 10%-os az eltérés, akkor csak az adóhiányt kellett volna megfizetni, egyéb jogkövetkezmény 
nem lett volna alkalmazható. A 8/2010. (I.28.) AB határozatban a taláros testület megsemmisítette a Nért. 
lakóingatlanokat terhelő adóról szóló rendelkezéseit a következőkre hivatkozva: az adó alapjául szolgáló 
forgalmi érték a Nért. alkalmazásában egy pontosan meg nem határozott összeget takart, a törvény még egy 
olyan számítási módszert sem állapított meg, mellyel az adóalap megállapítható lett volna az adóalany szá-
mára. Az önbevallás révén egy olyan adat szolgáltatására lett volna kötelezve az adóalany, melynek pontos 
ismeretével nem rendelkezett. Felhívta a figyelmet a testület arra, hogy a Nért.-ben meghatározott 10%-os 
tűréshatár túl kevés, hiszen konkrét ügylet során egy ingatlan értéke széles alkusávban mozog.20 

Az ingatlanadó bevezetésének útjában az áll, hogy nincsen egy olyan közhiteles adatbázis, ami alapján 
az adóalapot meg lehetne állapítani. Már pedig amíg az egyik legfontosabb adótényállási elem körül bizony-
talanságok mutatkoznak, addig az alkotmányossági vizsgálaton nem fog átmenni az ingatlanadó. A szakem-
berek többsége nem magával az ingatlanadó létével ellenkezik, hanem annak elhamarkodott, szakmailag 
kimunkálatlan bevezetésén.21 A szakirodalom az olyan ingatlan után fizetett adót, melyben tulajdonosai lak-
nak kiegészítő vagyoni adónak tartja, mivel a vagyonból fakadó jövedelem összegét csökkenti az állag sé-
relme nélkül. 

Egységes magyarországi ingatlankataszter hiányában egy értékmeghatározáson alapuló ingatlanadó 
bevezetése szinte lehetetlen, de amennyiben egyszer meglesz az adatbázis, akkor annak 4-5 évenkénti felül-
vizsgálata során már lényegesen kevesebb munkát kell végezni. 

                                                            
17 8/2010. (I.28.) AB határozat III. rész 1.1 
18 SEBŐK ORSOLYA: Ingatlanadó-utak, szinte mindenhol van, de a mértékek eltérők, in Piac és Profit, 2009/6. szám. 14–
15. o. 
19 Itv. 70. § (3) bekezdés. 
20 8/2010. (I.28.) AB határozat. 
21 GILYÉN: i. m. 73. o. 
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ÖSSZEGZÉS 

A témával kapcsolatban bennem az a vélemény alakult ki, hogy napjainkban Magyarországon a vagyoni 
típusú adók nem egyenlő eloszlásúak. Ezalatt értem egyrészt azt, hogy csak szűk körben meghatározott va-
gyon után adóznak az adózók (pl. megtakarításaik után kamatadót fizetnek), holott lehetne akár nagy értékű 
ékszerekre, drágakövekre is vagyonadót kivetni. Másrészt – és a problémát inkább ebben látom - nem egyen-
lő elosztásúak a vagyoni típusú adók, ha az önkormányzatok által diszkrecionális jogkörben kivethető va-
gyoni típusú adókra gondolunk. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján két 
vagyoni típusú adót jogosult az önkormányzat kivetni: az egyik az építményadó, a másik a telekadó. Ezekkel 
kapcsolatban azt látom helytelennek, hogy egyrészt teljesen diszkrecionális a kivetésük, másrészt pedig azo-
kon a helyeken, ahol van ilyen típusú adófizetési kötelezettség, az eltérő terhet jelent az ingatlan tulajdono-
sok számára, mivel a fizetendő adómérték sem azonos. Véleményem szerint szükséges lenne egy egységes, 
valamennyi ingatlan után fizetendő adónem bevezetésére, ami a jelenleg egy adott ingatlan után fizetendő, 
vagy fizethető adónemek konglomerátuma volna. Ahhoz, hogy hatékonyan be lehessen az új adót szedni, 
továbbá az ehhez szükséges adatbázis forrásigénye miatt, központi adónemként volna célszerű bevezetni 
úgy, hogy a befolyt összeg az önkormányzatok bevételét képezze, vagy megosztva a központi szinttel, de 
túlnyomórészt helyben maradjon. Így nem kerülnének egyenlőtlen helyzetbe az ingatlantulajdonosok pusztán 
annak révén, hogy melyik településen rendelkeznek ingatlannal, továbbá egységesíteni lehetne az ingatlanok 
után fizetendő adókat. Az adatbázis létrehozására költött, vagy jövőben elköltésre kerülő összeg felfogható a 
jövőbe való befektetésként is. 

Az ingatlanadóztatással kapcsolatban ezt a többszintű és tartalmilag is kifogásolható szabályozást nem 
tartom helyesnek, amit a jogalkotó 2010. január 1.-jétől kívánt volna bevezetni. Az új szabályozás révén 
bonyolultabb, többszintűbb lett volna az ingatlanok adóztatása úgy, hogy ráadásul az adóalapot illetően 
nagyfokú bizonytalanság keletkezett volna a rendszerben. Ez fenn is akadt az alkotmányossági vizsgálaton. 

A vagyontárgyak közül azért az ingatlan adóztatása a legkézenfekvőbb, mivel esetükben az adó nem 
mobil adóbázisra van kivetve. Nem kell tehát arról tartani, hogy olyan helyre viszik az adóalapot, ahol ala-
csonyabb az adókulcs.22 Emellett az adó kivetésének, illetve az adótárgy fellelhetőségének egyszerűsége 
miatt is kívánatos ez az adónem. 

Eddig szó volt arról, hogy miért központilag és miért értékalapon kellene kivetni. Most nézzük, hogy 
milyen módon. Az AB által megsemmisített ingatlanadó sávos progresszív adóként került volna bevezetésre. 
Ez talán a legigazságosabb megoldás. Úgy gondolom, hogy idővel elfogadtatható a társadalommal az, hogy 
mindenki fizessen adót az ingatlantulajdona után. Természetesen nem túlterhelni kell az adóalanyokat, csu-
pán egy minimális összeg révén hozzájárulásukat kérni a közjavak fenntartásához, az infrastruktúra fejleszté-
séhez. A nagy értékű ingatlantulajdonosok pedig a progresszivitás révén nagyobb összeggel járulnának ehhez 
hozzá. Viszont a sok kicsi sokra megy elv szerint nyomon követhető pluszbevétel képződne az egységes 
ingatlanadó kivetése révén. 

Végül de nem utolsósorban, talán az egyik legfontosabb dolog, hogy Magyarországon siralmasan 
rossz az adófizetői morál és nagy a szürke-fekete gazdaság mérete. Ha nem a minimálbéresek országa len-
nénk (nyilvánvalóan itt nem a tényleg minimálbérből élő polgárokra gondolok), és az szja fizetést nem ke-
rülnék meg ilyen tömegesen az emberek (hozzátéve azt, hogy ezt gyakran nem önszántukból teszik), akkor 
talán szükség sem volna az ingatlanok ilyen széleskörű adóztatására, hanem maradhatna az adónem tulaj-
donképpeni luxusadó.  
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