
A „haláladó” részleges eltörlését Ma-
gyarországon nagy figyelem kísérte, 
a részleteket ma már szinte minden-
ki ismeri. Ezek szerint 2009. január 
1-je után az örökség 20 millió Ft-ig 
illetékmentes a közvetlen hozzátar-
tozók (gyermek, házastárs és szülő) 
esetében. A számításnál a teljes va-
gyonból előbb a lakás illetékmentes 
(mivel az amúgy is kedvezményes 
kulccsal számítódna), és ha ez nem 
meríti ki a 20 millió Ft-ot, akkor ad-
dig az értékig más vagyontárgy is il-

letékmentes lesz. Az ille-
tékmentesség „fejenként” 
jár, azaz minden egyes 
örökös igénybe veheti a 

kedvezményt.

Van benne rendszer…
Ez jó hír, hiszen a kedvezmény szin-
te mindenkit érint. Az a jogi megol-
dás azonban, amit az Országgyűlés 
végül elfogadott, a szakembereket 
mégis meglephette. Az örökösön-
kénti kedvezmény bevezetése révén 
egy örökhagyó olyan rendelkezést 
hagyhat hátra, ami örököseit szin-
te teljesen mentesíti az öröklési il-
leték alól.

Nem halunk bele!
Kedvezően változott az örökösödési illeték

Az, hogy mikor és kinek a javaslatára változik 
az öröklési illeték mértéke, valósággal poli-
tikai presztízskérdéssé vált. Amikor felmerült 

a mérséklés vagy az eltörlés lehetősége, a kormány 

nyilván osztott-szorzott, és végül olyan mértéket 
fogadtatott el, ami még elviselhető kiesést okoz az 
állami bevételekben, miközben várhatóan jelentős 
könnyebbséget jelent nekünk magánembereknek is.

Az örökösönkén-
ti kedvezmény 
bevezetése révén 
egy örökhagyó 
olyan rendel-
kezést hagyhat 
hátra, ami örökö-
seit szinte teljesen 
mentesíti az örök-
lési illeték alól.
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Minden olyan rendszer, ahol 
(egye lőre?) fizetni kell az elhunyt 
vagyonának átszállásakor, töb-
bé-kevésbé befolyásolható, és így 
a költségek csökkenthetők, ha az 
örökhagyó életében a fizetési köte-

lezettségek számbavételével is előre 
elrendezi vagyonának sorsát. (A vi-
lág különböző országaiban jellemző 
szabályozások különbségeiről lásd 
keretes írásunkat – a szerk.) Nézzük 
ennek módjait!

Gondolkodjon előre!
Az Átlagos családban a haláleset 
úgy következik be, hogy az örökha-

gyót házastársa és két gyermeke éli 
túl. Arra már korábban is felhívták 

a figyelmet a hagyatéki eljárást ke-
zelő közjegyzők, hogy az esetben a 
házastárs általában jogosult olyan 
vagyontárgyak tekintetében is be-
jelenteni házassági közösvagyoni 

igényét, amelyek kizárólag az örök-
hagyó nevén szerepeltek. Tipikusan 

gépjármű, üzletrész, részvény, bank-
számla-követelés sorolható ide. Ha 
ugyanis a túlélő házastárs úgy nyi-
latkozik (és ezt az örökösök sem 
vi tatják), akkor a hagyaték már-
is megfeleződik. Öröklés és illeték 
tárgyát tehát csak a bejelentett va-
gyon fele fogja képezni.

Ezt követően a hagyaték tisz-
ta értéke után állapítják meg az il-
letéket, mégpedig úgy, hogy ahány 
örökös van, annyiszor 20 millió Ft-
nyi érték után nincs illeték. A túl-
élő házastárs az Átlagos családban 
minden olyan vagyontárgy felett, 
amit nem ő örököl (azaz végrende-
let hiányában a családi vagyon fe-
le felett) özvegyi jogot kap, amely 
haláláig vagy esetleges későbbi há-
zasságkötéséig korlátlan használati 
és hasznosítási jogot biztosít neki. 
Az Átlagos gyermekek szempont-
jából ez azt jelenti, hogy az öröksé-
gük az özvegyi jog fennállása ide-
jén nem jutnak hozzá. Ha a család-

Aköltségek csök-
kenthetők, ha az 
örökhagyó éle-
tében a fizetési 
kötelezettségek 
számbavételével 
is előre elrendezi 
vagyona sorsát.
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„Világörökség”

A hazai, „örökösönkénti” számítási 
mód mindent egybevetve tipiku-
san európainak mondható. Ösz-
szehasonlításként: minden angol-
szász ország a vagyon nagysága 
alapján garantálja a mentességet. 
Az USA-ban mindig az éves költ-
ségvetés határozza meg azt az 
értéket, ami mentes az adó alól. 
A 2009-ben elhunytak vagyona 
esetében ez a mérték 3,5 millió 
dollár (nagyjából 700 millió Ft) 
– függetlenül attól, hogy a va-
gyon hányan és milyen mérték-
ben öröklik. A statisztikák szerint 
az amerikai állampolgárok 97%-a 
ebbe kategóriába tartozik. Angliá-
ban ez az összeg jelenleg 312 ezer 
font, ami egy átlagos londoni ház 
ára (éppen ez képezi a megállapí-
tás alapját!).
Egyiptomban, Izraelben, Ausztrá-
liában, Svédországban, Szlováki-
ában egyáltalán nincs ilyen adó-
nem, Ausztriában tavaly nyáron 

szűnt meg. Ahol még létezik Euró-
pában, ott a jogi megoldások és 
kedvezmények számos fajtájával 
és azok változatok keverékével ta-
lálkozhatunk.
Olaszországban eltörölték az 
örökösödési illetéket, majd újra 
bevezették, igaz a közeli hozzá-
tartozók (fejenként) 1 millió euró 
összegig most sem nem fizetnek. 
Németországban a házastárs 307 
ezer euró, a gyermek 205 ezer 
euró értékű örökség után nem 
köteles örökösödési adót fizetni. 
Hollandiában ugyanez az ösz-
szeg meghaladja félmillió euró 
fölött van, a gyerekek esetében 
a mentesség az életkortól függ. 
Franciaországban a házastárs (és 
az élettárs!) egyáltalán nem fizet 
adót, a gyerekeket fejenként több 
mint 156 euró értékig mentesség 
illeti meg. Csehországban a há-
zastársat és a gyereket is megilleti 
a teljes mentesség.



nak ez nem jelent problémát, akkor 
az örökhagyó írjon végrendelet, 
amelyben a feleség nemcsak ha-
szonélvezetet, hanem akár a gyer-
mekekkel egyenlő arányú tulajdon-

jogot is örököl (hiszen lényegé-
ben nincs nagy különbség). Ekkor 
ugyanis az illeték nélkül megsze-

rezhető hagyaték összege máris to-
vábbi 20 millió Ft-tal emelkedik!

Csak testvériesen!
Nagyobb vagyon esetében nyilván-
valóan az lesz a cél, hogy minél több 

olyan örökös legyen, akit megillet a 
20 millió Ft-os kedvezmény. Gyer-
mekeink számát végrendeletileg 
nem gyarapíthatjuk, de a végrende-
letben megnevezett élettárs örökö-
lése drágább, ezért akár házasod-
ni is érdemes!

Mit tegyünk, ha a testvérünkre 

szeretnénk hagyni vagyont? Ebben 
az esetben akár még az életben lé-
vő szülők örökössé tétele sem elve-
tendő ötlet, mivel az ő haláluk ese-
tén az örökhagyó testvére (mint az 
örökhagyóvá vált szülő gyermeke) 

ugyancsak illetékmentesen juthat 
hozzá 20 millió Ft-nyi vagyonhoz.

Cégöröklés
A hagyatéki vagyon részét képe-
zi a vállalkozás is, amely leginkább 
üzletrész vagy részvény formájá-
ban száll át az örökösökre. Rész-
vény önmagában nem mentes az 
öröklési illeték alól, de természete-
sen beszámít a 20 milliós kedvez-
ménybe (ha a lakóingatlan öröklé-
si értéke azt nem merítette ki). A 
kft.-üzletrész vagy bt.-vagyonibetét 
azonban eleve illetékmentes: ha 
tehát a hagyaték tárgya például egy 
15 milliós lakás, egy 3 millió Ft ér-
tékű gépjármű és egy 8 millió Ft 
értékű üzletrész, akkor az illeték-
mentes üzletrész nem kerül előbb-
re, mint a gépjármű, vagyis a ha-
gyatékra nincs illetékfizetési köte-
lezettség. Az azonban nem világos, 
hogy a gépjármű, a termőföld vagy 
az egyéni vállalkozó vagyona te-
kinthető-e „általános öröklési il-
leték alá eső vagyontárgynak”, te-
hát bevonható-e a 20 milliós körbe. 
Majd a gyakorlat eldönti…

A szerző a Dr. Spielmann Éva 
Ügyvédi Iroda vezetője. 
spielmann@spielmann.hu
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Gyermekeink 
számát végren-
deletileg nem 
gyarapíthatjuk, 
de a végrendelet-
ben megnevezett 
élettárs örökölé-
se drágább, ezért 
akár házasodni 
is érdemes!


