
Gyertyagyújtás

a haláladó eltörléséért

  A Mindenszenteket követő hétvégén  (november 5.-én és 6.-án) gyújtsanak gyertyát, kérem, 
Önök  is,  akik  támogatják  ennek  az  igazságtalan,  magyarhoz  méltatlan  adófajtának  az  eltörlését! A 
gyertyák jelképesen azért kell, hogy égjenek, amiért a gyerekek fizetni kényszerültek szüleik és azok 
szüleinek munkájából szerzett egyszer már adózott – átírási illetéket is már lerótt – családi vagyon után.

 A Magyar Demokrata Fórum levélben fordult a volt pénzügyminiszterekhez és a jelenlegi miniszterhez, 
hogy támogassa az örökösödési illeték eltörlését. Az MDF az országgyűlésben törvénymódosító javaslatot 
nyújtott be az örökösödési illeték eltörlésére. Az ezirányú aláírásgyűjtés osztatlan támogatásra talált a 
lakosság körében.  

 Az örökösödési illeték már egyszer leadózott jövedelemre, a gyászolókra kirótt adónem.
 Az örökösödési  adó nem növeli  a  költségvetési  bevételeket. Ha a  kiadási  oldalon figyelembe 

vesszük az adónem adminisztratív  költségeit  és  különösen a gazdasági  növekedésre gyakorolt 
negatív hatását, akkor bebizonyosodik, hogy ez az adófajta, rontja a költségvetési mérleget. 

 A magas  behajtási  költségek mellett  ez  az  adófajta  különösen  rossz  hatással  van  a  gazdasági 
növekedésre, csökkenti a tőkefelhalmozást, és káros irányba mozdítja el a gazdálkodók hosszú 
távú döntéseit. 

 Különösen ártalmas a magyar családi gazdaságok és honi kisvállalkozások megerősödésére olyan 
körülmények között, ahol az örökösöknek akár 40%-ot is be kell fizetniük az állampéztárba. 

A Magyar Demokrata Fórum az egyenesági örökösödési adó eltörlésével a legerkölcstelenebb adónemtől, 
a „haláladó”-tól kívánja megszabadítani a magyar polgárokat. A rendszerváltó ellenzéki párt javaslata a 
parlamentben mindeddig süket fülekre talált. 

 Számtalan olyan példáról tudunk, hogy egyébként sikeres vállalkozásokat, művelhető termőföldeket, végső esetben 
otthonukat  kellett  eladniuk  az  örökösöknek,  mert  nem  tudták  megfizetni  az  örökösödési  adó  összegét.  Ne 
kényszerítsünk arra embereket, hogy elődeik élete munkáját kelljen feldarabolniuk, eladniuk, kizárólag azért, mert 
az állam fölöslegesen nagy terheket ró rájuk!  Különösen igazságtalannak tartjuk  ezt az adónemet azért, mert a 
legelesettebbek szenvedik meg leginkább a terheit. Azoknak, akiknek nem áll módjában jogi trükkök alkalmazása 
marad a szomorú kötelesség, az illeték megfizetése – amennyiben sikerül. A fiatalok értékrendjében is rendkívül 
káros  változást  idéz  elő,  mert  elvesztenek  minden  ösztönző  erőt  arra,  hogy  felmenőik  örökségét  megőrző, 
hagyománytisztelő, a saját lábukon álló, törekvő, takarékos felnőtteké váljanak.

 A  fejlett demokratikus államok egy része már rájött arra, hogy nagyobb társadalmi haszonnal jár az 
adórendszert  abba az  irányba elmozdítani,  mely nem a munkabérből  élőket,  és  az önmagukról  és  a 
következő  generációkról  gondoskodókat  sújtja,  hanem  azokat,  akik  jövedelmük  nagy  hányadát 
fogyasztásra költik. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Svédországban és Izraelben el is 
törölték ezt az adónemet.

 Ha a kormányzat valóban elkötelezett a kisebb, hatékonyabb és szolgáltató állam mellett, akkor 
támogatnia, nem pedig büntetnie kell az állampolgárok öngondoskodását. A kormánynak olyan 
intézkedéseket kell tennie, amely megtakarításra, gyarapodásra ösztönöz, megerősíti a honi családi 
vállalkozásokat, a magyar kisgazdaságokat.

Az örökösödési illeték jelenlegi szabályozása:



Csoport  Az illeték általános mértéke  Lakástulajdon-szerzés illetékének 
mértéke

 I. Az  örökhagyó  gyermeke, 
házastársa,  szülője,  valamint  a 
háztartásában  eltartott  szülő 
nélküli unokája terhére 

(Az örökbe fogadott, a mostoha- 
és  nevelt  gyermek a vér szerinti 
gyermekkel, az örökbe fogadó, a 
mostoha-  és  nevelőszülő  a  vér 
szerinti szülővel egyazon jogú)

18  millió  forintig  11%  
18  millió  forint  feletti  rész  után  
35  millió  forintig  15%  
35 millió forint feletti rész után 21%

 18  millió  forintig  2,5%  
 18  millió  forint  feletti  rész  után  
 35  millió  forintig  6%  
 35 millió forint feletti rész után 11%

 II. Az  örökhagyó  I.  csoportba 
nem tartozó unokája, nagyszülője, 
testvére terhére

18  millió  forintig  15%  
18  millió  forint  feletti  rész  után  
35  millió  forintig  21%  
35 millió forint feletti rész után 30%

18  millió  forintig  6%  
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 8% 
35 millió forint feletti rész 15%

 III. Minden más örökös terhére 18  millió  forintig  21%  
18  millió  forint  feletti  rész  után  
35  millió  forintig  30%  
35 millió forint feletti rész után 40%

18  millió  forintig  8%  
18  millió  forint  feletti  rész  után  
35  millió  forintig  12%  
35 millió forint feletti részre 21%

Az illeték mértéke: 

Lakástulajdon 4 millió forintig 2 %, a forgalmi érték ezt  meghaladó összege után 6 %

Egyéb ingatlan  10%

 Képtelen helyzet, hogy bizonyos esetekben  a már egyszer adózott lakás után az örökös több illetéket 
kényszerül fizetni,  mint ha új lakást vásárolna. Öregapáról unokára csaknem a családi ingatlan teljes 
értékét kifizetteti velünk két részletben az állam, életünk legsúlyosabb gyászában. Az MDF Normális 
Magyarországért programjában határozottan kiáll az egyenes ágú örökösödési illeték eltörlése mellett. 

November  elsején  elhúnyt  szeretteinkért  gyújtunk  minden  esztendőben  mécset,  gyertyát, 
világot. November 4.-én a cserbenhagyottan elbukott magyar forradalom áldozataiért, a máig 
megalázott Magyarországért gyújtunk gyertyát, a remény pislákoló világosságát. 

Amennyiben a megaláztatás adó-formáját, a haláladót is szeretnénk örökre lerázni polgári 
társadalmunkról, úgy kérem, gyújtsunk együtt gyertyát ablakainkban a gyászolók adója, a 
magyarhoz méltatlan örökösödési illeték, a haláladó áldozataiért is a rákövetkező napokban, 
szombaton és vasárnap. 

Tisztelettel: 

Dr Szabó László
   önkormányzati képviselő
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Kelt: 2005. Enyészet hava (november) 1.-én, Mindenszentek gyertyafényeinél 

az eredeti címben közbül: a gyász adója, az örökösödési illeték, 


