
Ha cégünk karrierje nem az-
zal ér véget, hogy szakmai
befektetô részére értékesít-

jük, vagy esetleg tôzsdére visszük,
akkor halálunk pillanatában is tulaj-

donosai maradunk, és
örökül hagyjuk. 

Azt, hogy ki és ho-
gyan veszi át az örökséget, a pol-
gári törvénykönyv rendelkezései el-
méletben precízen meghatározzák.
Ezek a szabályok nem tesznek kü-
lönbséget a megörökölt vagyontárgy
jellege szerint: ugyanazon elvek alap-
ján száll át az örökösökre a cég (üz-

letrész vagy részvény) tulajdonjoga,
mint a családi ezüst.

A gyakorlat azonban azt mutat-
ja, hogy a mûködô vállalkozás sok
szempontból speciális jószág. Míg
egy telket örököseink feloszthatnak
maguk között, addig jellemzôen mû-
ködési nehézségeket, és akár jelen-
tôs értékvesztést is okoz, ha a cég
sok tulajdonos kezébe kerül.

A józan ész azt diktálná, hogy már
életünkben rendezzük el vállalkozá-
sunk sorsát, a „nem várt esetre” is.
Ezzel szemben ma még elenyészô az
olyan hagyatékok száma, ahol az
örökhagyó végrendeletet hagy hát-
ra. Nem lehet eléggé hangsúlyozni,
hogy ha a hagyatékban megtalálha-
tó egy mûködô cég tulajdonjoga is,
a cég érdekét szolgálja a tulajdonos
halála esetére kiadott egyértelmû
végakarati rendelkezés.

Nem visszük a sírba
Igaz, a magyar jog nem honorálja
a végrendelet készítését. Egyes an-
golszász országokban az államnak
fizetendô öröklési adó mértéke je-
lentôsen alacsonyabb, ha valaki vég-
rendeletben jelöli ki örököseit. Ilyen
esetben ugyanis az állam teendôje is
kevesebb, a helyzet megítélése jóval
egyértelmûbb, az örökhagyók pedig
megfelelôen motiváltak arra, hogy
pontosan jelöljék meg szándékukat.
Egy mûködô vállalkozás életét a ha-
láleset, és az azt követô bizonyta-
lanság megbéníthatja, azonnali pia-
ci pozícióvesztést vagy egyéb jelen-
tôs hátrányt okozhat. Különösen
igaz ez, ha az elhunyt tulajdonos egy-
ben a cég elsôszámú vezetôje vagy
a menedzsment vezetô tagja volt.
A vállalkozás jellegébôl fakadóan
vagy az üzlettársak megállapodása
alapján jogi lehetôség van arra, hogy
ha úgy ítélik meg, hogy az üzlettárs
személye a vállalkozás életében dön-
tô jelentôségû, akkor az öröklés le-
hetôségét eleve kizárják a felek. Sok
esetben a cégtársak kívánják elke-
rülni, hogy a közös vállalkozásuk-
ba öröklés folytán „kívülálló” örökös
kerüljön be változatlan jogokkal.
A tapasztalat azt mutatja, hogy nem
szerencsés, ha az üzletrészt kisko-
rúak öröklik, mivel ebben az esetben
az ô jogaik gyakorlása csak törvé-
nyes képviselôjükön keresztül és sok
esetben gyámhatósági jóváhagyás-
sal történhet. Egy élô vállalkozás ezt
nem engedheti meg magának.

Nincs kizárva?
Megvan a jogi lehetôség az öröklés
kizárására, ez azonban cégforma-
függô, és nem fôszabály, tehát ilyen
esetben a társasági szerzôdésben
rendelkezni kell a kizárásról.

Kizárás hiányában a kft. üzletré-
sze vagy a részvény a hagyaték jogi
sorsát osztva átszáll az örökösökre.
(Bt.-ben fennállt tagi viszony eseté-
ben a szabály fordított: az örökös
csak a társaság többi tagjával való
megegyezést követôen léphet be a
társaságba. Ennek hiányában az
örökössel el kell számolni, Rt. eseté-
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Dr. Spielmann Éva

Örökös dilemmák
VAN-E ÉLET A CÉGBEN A TULAJDONOS 

HALÁLA UTÁN?
A végrendeletben kijelölt

örökös akkor veheti át a

cég irányítását, illetve gya-

korolhatja tulajdonosi jo-

gait, miután a közjegyzô

jogerôsen átadta részére a

hagyatékot. Tapasztalatok

szerint ez  legalább 3–4 hó-

nap.

Ezalatt a cég cselekvô-

képtelen, nem tud a bank-

számlája felett rendelkez-

ni, követeléseit nem tudja

kiegyenlíteni, ami akár for-

mai fizetésképtelenséghez,

illetve a felszámoláshoz is

vezethet. Elméletileg lehe-

tôség van a hagyatéki el-

járásban a tagsági jogok

átmeneti gyakorlására ügy-

gondnok kirendelését kér-

ni, de ez nagyon ritka.

Megoldhatná a kérdést,

ha a köztudatba visszatér-

ne a „végrendeleti végre-

hajtó” fogalma. (Ez egy há-

ború elôtti kategória, „nem

nagyon szerette” a Ptk.,

nincs is megemlítve ben-

ne, csak a hagyatéki eljá-

rási rendelet utal rá.) Ha a

végrendeletben végrehaj-

tót neveztek meg, akkor

máris van egy megbízott,

aki képes a céget életben

tartani.

Az örökhagyó cégtulaj-

donos a végrehajtót konk-

rét utasításokkal is ellát-

hatja, szándéka szerint

korlátozva ez utóbbi va-

gyonkezelési jogát. A vég-

rehajtó a hagyatéki eljárás

befejezéséig kezeli a va-

gyont, a társaság taggyû-

lésén gyakorolja a tagot

megilletô jogokat, az örö-

kösöknek eljárásáért el-

számolási kötelezettséggel

tartozik.

HA VAN 
ÖRÖKÖS

– Gratulálok, Kovács úr!  Ön az egyedüli örökös, feltéve
ha a nevére veszi Józsikát és Gézukát.



ben a cég személyegyesítô jellege
már nem jelentôs, így az öröklés ki-
zárása csak speciális részvényfajták
esetében lehetséges.)

Amennyiben tehát a társasági
szerzôdésben kizártuk az öröklés le-
hetôségét, akkor a társaságnak az
elhunyt tag üzletrészét meg kell vál-
tania, és – általában – készpénzben
kifizetnie az örökösök részére. A
megváltás részleteit (ár, határidôk
stb.) a társasági szerzôdésben lehet
és kell meghatározni.

A sír szélén 
Eddig olyan gazdasági
társaságok öröklésérôl
szóltunk, amelyek pros-
perálnak, a mûködés fenn-
tartása esetén az örökö-
sök és az üzlettársak
részére folyamatos jöve-
delemforrásul szolgálhat-

nak. Meg kell azonban említeni azt a
lehetôséget is, amikor egy adóssá-
gokkal túlterhelt, veszteséges céget
hagyunk hátra. Ebben az esetben a
kérdés másképp merül fel: hogyan
tudjuk örököseinket mentesíteni a
cégek tartozásai alól. Általános sza-
bály, hogy az örökösök felelôssége
az örökhagyó felelôsségének mérté-
kéhez igazodik, tehát kft. vagy rt. ese-
tében a tag (részvényes) örökösének
felelôssége – bizonyos igen kivételes
esetektôl eltekintve – kizárt. Bt. ese-
tében a beltag halála esetén a cégbe
be nem lépô örökösök az általuk örö-
költ hagyaték teljes mértékéig felel-
nek a halál idôpontjáig keletkezett
minden olyan tartozásért, amiért az
elhunyt beltagot is terhelte volna fe-
lelôsség. Egy veszteséges bt. „örö-
kül hagyása” esetén tehát az örökös
gyakorlatilag a pozitív öröksége (in-
gatlan, készpénz vagy bármilyen
más, az örökhagyótól rámaradt va-
gyontárgy) elvesztését kockáztatja,
saját vagyonát azonban nem. Olyan
kültag halála esetén, akinek neve sze-
repelt a társaság nevében (pl. Kovács
József Bt.) az örökösök a beltagra vo-
natkozó szabályok szerint kötelesek
helytállni, mivel ebben az esetben a
kültag életében is korlátlan felelôs-
séggel tartozott a cég tartozásaiért.

Van azonban egy olyan vetülete is
a veszteséges cég megöröklésének,
ami – az örökösök legnagyobb meg-
lepetésére – egyre gyakrabban me-
rül fel. A veszteségességet itt azon-
ban nem könyvviteli értelemben kell

érteni, hanem a hazai valóság által
gyakran produkált „házipénztár”-
veszteség értelmében: hiszen ezek-
nek a cégeknek a pénzügyi beszá-
molói jelentôs eredményt mutatnak.
Ezek általában olyan meg nem lévô
összegek, amelyeket a társaság „nye-
reségadóval” leadózott, de osztalék-
ként nem vették fel ôket, így az utá-
nuk fizetendô személyi jövedelem-
adót sem állapították meg.

Olyan nyereséges cégek öröklése
esetén, ahol jelentôs tényleges pénz-
tárhiány halmozódott fel az örökha-
gyó idejében, az örökösök az üzlet-
rész átszállásával ezt a helyzetet is
megöröklik. Ahhoz tehát, hogy a cé-
get végelszámolják, a ki nem vett osz-
talék után meg kell fizetni az szjá-t.
De mivel az osztalék tényleges ösz-
szege nincs meg, ezért az adót sa-
ját vagyonuk terhére kell megfizet-
niük. (Bt. esetében a társaságba be
nem vett örökösök részére még na-
gyobb lehet a meglepetés, amikor a
cég értesíti ôket arról, hogy a pénz-
tárban pénz ugyan nincs, de az örök-
hagyó által befizetni elmulasztott osz-
talékadót a tagsági jogviszony
megszûntével tessék megfizetni.)

A szerzô a dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iro-
da vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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Arra is van lehetôség, hogy

az örökösök – még a ha-

gyaték átvétele elôtt – visz-

szautasítsák az örökséget.

Mivel azonban a cég köny-

velése és a tényleges há-

zipénztár állománya között

eltérés lehet (lásd a fôszö-

veget!), a helyzet felméré-

sére a hagyatéki eljárás

vége elôtt az örökösöknek

nincs módjuk.

Csakhogy a hatályos

rendelkezések szerint az

örökséget csak egészben

lehet visszautasítani, nem

lehet a jövedelmezô vagy

veszteséges vagyontár-

gyak (cégek) között sze-

mezgetni. A visszautasítás

jogát pedig kizárólag ad-

dig lehet gyakorolni, míg az

örökös – akár ráutaló ma-

gatartásával is – le nem

mondott róla.

A visszautasítással az

örökösök saját távolabbi

családtagjaikra hárítják a

problémát, mivel ebben az

esetben az állam mint

kényszerörökös csak ak-

kor örökli meg a problémás

céget, ha mindegyik fellel-

hetô öröklésképes rokon

szabályosan visszautasí-

totta az örökséget.

Mérlegelni kell tehát az

örökség egészének értékét

és a megörökölni kívánt

cégben megbújó ilyen

esetleges terhet, és ennek

alapján igen gyorsan dön-

tést hozni. Hangsúlyozni

kell azonban, hogy a vég-

rendelet készítése esetén

az efféle rejtett hibákra már

az örökhagyó is rábukkan-

hat, és ennek tudatában fe-

lelôsségteljesen hagyhatja

cégét örököseire.

VISSZA-
UTASÍTVA

DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd

Az örökhagyó cégben fennálló vagyonának öröklése esetén
két alapvetô eset fordul elô. 

Az egyik esetben kifejezetten a céget alapító okirat ren-
delkezik az örökös cégbe lépésének lehetôségérôl, illetve
egyáltalán nem rendelkezik errôl, azaz nem tiltja a belépést.

A másik, gyakoribb esetben az örökös belépését az ala-
pító szerzôdés nem engedi meg, így ilyenkor az örökössel
a cégnek úgy kell elszámolnia, mintha a cégbôl kilépô tag
lenne. Ez a megoldás viszont megrendítheti a cég gazda-
sági alapjait. Ennek kikerülése érdekében a végrendelkezô
cégtulajdonosok egyre gyakrabban kötnek erre a célra biz-
tosítást. Ilyenkor az örökössel való elszámolást az érintett
cég a biztosítási összegbôl fedezi.

Örömmel látom és támogatom a magyar jog és joggya-
korlat által jelenleg valóban mostohán kezelt végrendeleti
végrehajtó intézményének említését, amely valóban alkal-
masnak tûnik arra, hogy az átmeneti nehézségeken átse-
gítse a céget. A jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint
ugyanakkor az örökösök megvonhatják a végrendeleti vég-
rehajtó megbízását, így helyzete meglehetôsen sérülékeny.

A tapasztalatok szerint a cégben fennálló vagyonrész
öröklése esetén a valós vagyoni háttér feltérképezése a köz-
jegyzô számára is nehézkesebb, mint egyéb vagyontárgyak
esetében. Emiatt a hagyatékátadó végzés meghozatala, a
vagyon átadása késik. 

Leszögezhetjük tehát, hogy a cégtulajdon esetében lét-
fontosságú lehet a vagyon jogi sorsának a tulajdonos ha-
lálát követô rendezése, azaz a végrendelet elkészítése.

dr. Parti Tamás közjegyzô
A Magyar Országos Közjegyzôi Kamara sajtószóvivôje
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