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Vagyonadó, ingatlanadó
Avagy lakóingatlanok vagyonértéke, értékválságaink
© Tilk László Géza
2009-02-06
A lakájmédiában (értsd külföldi tulajdonban lévő hazai lapok) értelemszerűen az információk a
tulajdonosi érdekeknek megfelelően torzítottak, hiszen lényegében azok szócsövei. A
tudományosság, avagy a korrektség is többnyire látszat.  A külföldi befektetőknek az az
érdeke, hogy a hazai befektetéseik hasznából, minél többet kivihessenek.

Ebből fakad az, hogy a Magyarországon szükségszerűen bevezetendő vagyonadót igyekeznek a
lehető legtávolabbi pontba tolni. Ezt pedig úgy teszik, hogy a vagyonadót „letakarják”  az
ingatlanadóval, és az ingatlanadót is úgy állítják be, mintha az a lakosság tulajdonában lévő
lakásállományt akarná adóztatni. Azt a látszatot keltik, hogy a vagyonadó az népellenes. Ezt sajnos a
nép be is szopja és nem adja meg a kellő támogatást a politikának a külföldi befektetőkkel szemben.
Az újra termelhető nemzeti vagyonnak, értsd, termelőeszközök, gépek berendezések, ingatlanok több
mint 90 % mára idegen tulajdonban van. A vagyonadó ezeket a jövedelmet termelő vagyoni elemeket
adóztatná. Ez azt jelenti hogy a külföldi befektetők kevesebb hasznot tudnának az országból kivinni! A
lakájmédia (ami a külföldi befektetők kezén van) nem véletlenül keveri szándékosan össze a
vagyonadót az ingatlanadóval, és az ingatlanok adóztatásánál, pedig azt a látszatot keltik, hogy az
egy népnyúzás lenne a lakások, családi házak adóztatásával. Közhangulatot keltenek a politikával
szemben a vagyonadó bevezetése ellen.

Vagyonadót, ingatlanadót csak hozamot adó, jövedelmet termelő
ingatlanra lehet kivetni
A vagyonadó, ingatlanadó nem a lakossági tulajdonban lévő családi házakra, lakásokra, üdülőkre kell
hogy kivettessen. Működő – azaz hozamot termelő – vagyont, azaz ingatlant lehet adóztatni,
ellenesetben ugyanis, útonállásról van szó, ami a „kéményadó” kategóriába tartozik. Amikor a hatalom
valamilyen ürügyet jelül meg arra, hogy pénzt szedjen el. Vagyonnak azokat a tartósan is értékálló
dolgokat, annak tulajdonlását tekinthetjük, amelyek értéke az idővel tartósan megmarad.  Ilyen
például az ingatlan, az arany, a műtárgyak,  és ilyen lehet a tartósan lekötött bankbetét, ha nincs ugye
pénzügyi válság.
A települési önkormányzatok által szedett adónemeknél sem szerencsés ingatlanadóról
beszélni, mert az megint összekeni a dolgokat.  Kommunális adóról, ami lakosságszámra,
infrastruktúra fejlesztési adóról - amit már lehet lakó alapterületre számolni, mert az infrastruktúra
fejlettsége növeli a lakóingatlanok piaci értéket - célszerű beszélni.

Az ingatlan vagyoni értéke
Más az ingatlannak a vagyoni értéke és megint más a forgalmi értéke. Ingatlanok esetében a
jogszolgáltatásban például az ingatlan vagyoni értékét egy mértékadó időszakban – ez öt év – a piaci
forgalom alapján tapasztalt időszak átlagértékét tekintik. Nem árt ha ezt az esetünkbe véssük,
különösen napjainkban a kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság idején.  Ma tehát, amikor egy -
egy ingatlan értékére tekintünk – és a forint az euróhoz és az usa dollárhoz viszonyítva vitustáncot jár
– jó ha vagyoni-értéket számítunk, határozunk meg, nem pedig az úgynevezett forgalmi értéket. A
jogszolgáltatásban definiált mértékadó időszakot nyilvánvalóan azért találták ki és határozták meg öt
évben hogy a gazdaságnak ilyen kilengéseit csillapítsák, magyarán labilis helyzetben ne
kárhoztassanak eleve vagyonvesztésre embereket jogügyletek alkalmával.

Az normál emberi gondolkodással egy közröhej, ami a kamatokkal és a forint értékével történik az
elmúlt húsz évben, Magyarország provinciává alakulásával.  A hírekben újra benne van az a nagy
pénzügyi panama, amikor kisrészvényesek tömegének 6 milliárdnyi pénzét tapsolták – sikkasztották –
el. Ők akkor a sikkasztók 25 %-os hozamot ígértek. Nyilván ez a kamatszinttel is összefüggésben volt.
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Szerencsére ma Magyarországon nincs 25 %-os kamat, de volt. Az is különös hogy a kamatok
változása idősorosan igencsak nehezen hozzáférhető. Ha valaki az Olvasók közül forrásra hivatkozva
megküldené a szerzőnek a hazai kamatok alakulását 1989-től napjainkig, azt megköszönnénk. A
kamat ugyanis a pénzszivattyú. Ezen keresztül vonják ki az erőforrásokat a provinciákból.

Ingatlanár csökkenés?
Az ingatlanpiacon időről időre közzétesznek a lakájmédiában olyat, hogy az ingatlanárak esését
várják. „Összekeverik” az ingatlant, a lakóingatlant egy zsák krumplival, amelyet „árleszállítanak”.
Szerencsére az emberek esetenként nem annyira átverhetők, hogy ezt be is szopják. Nyilván ezért
nem csökkennek Budapesten az ingatlanárak a használt lakások piacán.

Kimenekülés
Nyilván az újlakások piacán a ketyegő kamatok és az értékesítés nehézségei kapcsán a nagyobb
veszteség elkerülése céljából csökkenthetnek árat, kimenekülés kapcsán.
Csökkenhet az ingatlanár szintén kimenekülés kapcsán, amikor egy-egy lakóterület” elmocsarasodik”,
azaz romákkal telítődik, miáltal másoknak a környezet nehezebben élhetőnek bizonyul, mert nem
mindenki szereti azt, ha roma fiatalok hazafelé menet körbeveszik és felszólítják a mobil és a
készpénz átadására. Ilyen kimenekülések tapasztalhatók vidéki falvainkban és nagyvárosaink egyes
részeiben. A lakájmédia és a regnáló politika nyomására ezekről a jelenségekről kényes hírt, illetve
tájékoztatást adni. Nyilvánvaló hogy szempont az ilyen az ingatlanforga lomban, azazhogy milyen a
környék, kik a szomszédok ám erről az ingatlanszakma hivatalosan nem adhat számon, mert politikai
támadásoknak van kitéve.

Helyérték, használati érték
Piacgazdaságban ingatlanpiac működik. Erről hazánkban 1989 óta beszélhetünk. (Addig döntően  a
kiutalások és a magánerős építés játszott.)

Helyérték
A lakóingatlan piacon az lakóingatlan piaci árát, forgalmi értéke az elhelyezkedése, a fekvése
határozza meg.  Ez a jellemző ábrázolható, megjeleníthető. A lakóingatlan-érték térképek azt
mutatják, hogy egyes település részeken mi az uralkodó négyzetméterár. Ezek a
Kínálati: amiért hirdetik;
Ügyleti: Amiért ténylegesen megveszik;
Hatósági: Amit az adás-vételi szerződésbe írnak és amit a hatóság nyilvántart.
A Kínálati árakat folyamatosan rögzítni lehet. Budapesten ez 1996 óta folyik. (Lásd: www.ingatlan-
online.com )
A Hatósági árakat 1997 óta rögzítik statisztikai formában. ( Lásd Ingatlanadattár 1997-2007)
Ezek alapján hitelesen, transzparensen megállapítható az ingatlanvagyon-érték számításhoz
szükséges alapérték (számított négyzetméterár) illetve a helyérték, ami független a felépítménytől. A
helyértékszámításhoz megfelelő idősoros adatok rendelkezésre állása esetén nincs szükség helyszíni
szemlére.

A használati érték
A használati érték magától a lakóingatlantól függ. Annak struktúrájától, kialakításától, anyagaitól,
korától, műszaki állapotától, a közvetlen környezettől függ. (Például szomszédok!) Ezt a szakember is
csak a helyszíni szemle, az ingatlan és a közvetlen környezet tanulmányozásával képes
megállapítani.

A lakások, családi házak vagyoni értéke
Egy konkrét lakóingatlan vagyoni értéke pedig a helyérték és a használati érték figyelembevételével
állapítható meg. A helyértéket  idősorosan kell meghatározni, ami azt jelenti hogy minimum öt évre kell
visszatekinteni. Ma Budapesten erre 10 év mélységében van mód, mert rendelkezésre állnak a
szükséges adatok.

www.ingatlan-


3

Technikailag ez úgy történik, hogy a helyérték képezi az ingatlanértékelésnél közismert
alapértéket, és a használati érték figyelembe vétele az értéknövelő és értékcsökkentő
korrekciós tényezőkkel történik.

Értelmes embereknek eddig is fontos volt az, hogy tisztában legyenek a  tulajdonukban lévő
lakóingatlanok vagyoni értékével. A lakóingatlan vagyoni értékét nyilvánvalóan idősoros piaci
adatok alapján állapíthatjuk meg. Ez nem azonos a banki értékbecslések forgalmi érték
meghatározásával és az ebből számított fedezeti értékkel. Az a számítás a bankok érdekében
készültek és készülnek! Legjobb példa erre a bedőlt hitelek fedezetéül szolgáló ingatlanok sorsa,
illetve a tulajdonos garantált vagyonvesztése, ugyanis a bankok akár menekülési értékkel is piacra
viszik, hogy a betéteseik érdeke védelmében a pénzükhöz jussanak, így a szerencsétlen tulajdonos
az ingatlanban megtestesült vagyonának akár 50 %-át is elvesztheti e folyamatban. A folyamatban
ugyanis az abban részvevők rámondják az „értéket” az ingatlanra, ami köszönő viszonyban
sincs a tényleges vagyon értékkel.

Válság
Döbbenetes jelen időszakban a devizahitelesek sorsa is, hiszen egy hatalmas nemzetközi
átverésnek a részesei akkor, amikor a devizaárfolyamok változására hivatkozással radikálisan
emelik a lakáshitelek törlesztő részleteit. A devizaárfolyamok ingadozása ugyanis spekuláció,
azaz csalás és átverés eredménye.

Aki nem kíván hozzájárulni ebben a szép új világban vagyonvesztéséhez, annak elemi érdeke
az, hogy tisztában legyen a lakóingatlan vagyoni értékével és ne hagyja magát kifosztani.

Ingatlanok vagyoni értékének a hivatalos (államilag is elismert) megállapítására az ingatlan-
vagyonértékelő szakemberek a jogosultak, melyeknek a civil szervezete a Képesített Ingatlan -
vagyonértékelők Országos Szövetsége. www.kivosz.hu .

Forrás: www.ingatlanado.hu

www.ingatlanado.hu
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Kizsákmányolásunk története:

Pénzzel lehet a pénzt csinálni, és kizsákmányolni is. Kizsákmányolásunk története a
jegybanki kamatok alakulásában érhető tetten. Míg a pénzes világban a jegybanki kamatok az
1-3 % között mozogtak, addig nálunk a következőként:

A zöld görbe mutatja a pénzes világ kamatszintjét. A kék az MNB jegybanki kamatszintjét. A
pirossal rajzolt terület mutatja a „tisztességtelen” elvonás mértékét, ugyanis a bankok kü lföldi
tulajdonban vannak.

Nem elég hogy lenyúlták az újratermelhető nemzeti vagyon 90 %-át (termelőeszközök, gépek,
berendezések, üzleti ingatlanok … ) most már a lakásainkra és a természeti kincseinkre
(termőföld, ásványkincs, víz ) is szemet vetettek. Agymosott, bérrabszolga földönfutót
csinálnának belőlünk.


