
A NAV lassabban tanul, mint egy kiselefánt. Élettársak esetében nem 

lehet az útmutató szerint kitölteni a 1553-03-as nyilatkozatot. (2016.03.16)  

A NAV lassan tanul, de legalább gyorsan felejt. Gyorsan elfelejtette az 

Alkotmánybíróság döntését az élettársak családi pótlékával kapcsolatosan. Az AB 

szerint a közös háztartásban, együtt nevelt gyermekek után azonos mértékű családi 

pótlék járjon akkor is, ha az őket nevelő szülők házasságban, és akkor is, ha 

élettársi kapcsolatban élnek egymással. A családi adóalap kedvezmény 2011-es 

bevezetése óta van egy hibás mondat a NAV kitöltési útmutatójában. Ez így hangzik: 

„Figyelemmel arra, hogy a kapcsolatba hozott gyermekek esetén a nem vér szerinti 

szülő nem válik jogosulttá a családi pótlékra, így nála az élettárs gyermekét 

eltartottként nem lehet figyelembe venni.” 

Helyesen így hangzik: „kedvezményezett eltartottként nem lehet figyelembe venni.  

Valójában a NAV csak a házastársi kapcsolatot tudja kezelni a 1553-03-lapon is. A 

„helyzet fokozódik”, mivel 2016-tól már az sem mindegy, hogy valaki egy vagy 

kétgyerekesnek minősül. A párkapcsolat meghatározása döntően kihat az eltartottak 

számára, és ezen keresztül az egy gyermekre jutó családi adóalap kedvezmény 

mértékére. Eszerint 5 féle párkapcsolat lehet, ami kihat az eltartottak számára. 

 Házastársi párkapcsolat 

 Legalább 1 éve az élettársak nyilvántartásában szereplő élettársi kapcsolat 

 1 évnél rövidebb ideje élettársak nyilvántartásában szereplő élettársi kapcsolat 

 Élettársi kapcsolat 

 Egyedülálló 

Az első példa, amin végig vizsgáljuk a párkapcsolat hatását az eltartottak számára, 

legyen a klasszikusnak mondható 3 gyermekes élettársi kapcsolat: „Én gyerekem, Te 

gyereked, Mi gyerekünk”. A második példában már csak az „Én gyerekem, Te 

gyereked” 2 gyermekes példát elemezzük a párkapcsolt alapján. 

  
 1+ 1+1 = 3 gyermek   1 + 1 = 2 gyermek 

 
Párkapcsolat Kedv.elt. Eltartott Kedv.elt. Eltartott 

A Házastárs 3 3 2 2 

B 1 éve nyilvántartott élettársak 3 3 2 2 

C Nincs 1 éve nyilvántartott élettársak 2 3 1 2 

D Élettársak 2 3 1 1 

E Egyedülálló 2 2 1 1 



A házastársi kapcsolatban („A”) nincs jelentősége, hogy saját vagy nem saját 

gyermekről van szó, mindegyik közös háztartásban nevelt gyermek kedvezményezett 

eltartottnak minősül. A „B” esetre a jogalkotó nem pontosan az Alkotmánybíróság 

döntésének megfelelően módosította a törvényt. Több is lett és kevesebb is. Több, 

mert az élettársak nem vérszerinti gyermekeit egy szintre hozta a házastársi 

kapcsolatban nevelt gyermekekével. Kevesebb, mert ezt legalább egy éve az 

élettársak nyilvántartásában szerepléshez kötötte. Így az „A” és „B” párkapcsolatnál 3 

gyermek esetében 3 kedvezményezett eltartott és 3 eltartott gyermek vehető 

figyelembe. A „C” és „D” párkapcsolat élettársi párkapcsolat. Az élettársi kapcsolat 

közös érzelmi, gazdasági kapcsolat. A gazdasági kapcsolatot a közös lakcím 

(háztartás), míg az érzelmi kapcsolatot a közös gyermek igazolja. Tehát a „C” és „D” 

párkapcsolatnál 2-2 kedvezményezett eltartott és 3-3 eltartott gyermek van. Az „E” 

példánál az egyedülálló párkapcsolat miatt mindkét fél csak a saját gyermekeire 

tekintettel jogosult a családi adóalap kedvezményre, tehát 2-2 kedvezményezett 

eltartott és 2-2 eltartott gyermek vehető figyelembe. 

A kétgyermekes példa esetében az „A” és „B” párkapcsolatnál 2-2 kedvezményezett 

eltartott és 2-2 eltartott gyermek vehető figyelembe, a 3 gyermekeseknél kifejtettek 

alapján. Eltérés a „C” párkapcsolattól van. A „C” példában az Élettársak 

nyilvántartásában szereplés miatt a párkapcsolat élettársi jellege igazolt, így 1-1 

kedvezményezett eltartott és 2-2 eltartott vehető figyelembe, tehát a 2016-tól 

érvényes szabályok szerint az „A”, ”B” és „C” párkapcsolat két gyermekesnek minősül. 

A „D” példában viszont csak egy gyermekesnek minősül a család, mivel az élettársi 

kapcsolat önmagában a közös lakcímmel nem igazolható, az érzelmi kapcsolat közös 

gyermek és nyilvántartásba vétel hiánya miatt nem igazolható. Tehát a „D” és „E” 

párkapcsolat esetében 1-1 kedvezményezett eltartott és 1-1 eltartott vehető 

figyelembe.   

Az egyetlen kalkulátor, amelyik a párkapcsolat megjelölése után egyértelműen 

meghatározza a kedvezményezett eltartottak és az eltartottak számát a 

www.angyalado.hu weblapomon található. Ennek ellenére a NAV makacssága, 

fafejűsége miatt élettársak esetében nem lehet hibátlanul kitölteni a családi 

kedvezmény igénybevételéhez szükséges 03-as lapot, mert a 03-as lap megosztás 

esetén házastársi kapcsolatot feltételez. Az élettársi kapcsolatot nem tudja kezelni. 

A NAV kitöltési útmutatója szerint az élettársi kapcsolatban nevelt „Én gyerekem, Te 

gyereked, Mi gyerekünk” háromgyerekes család havonta csak 3*62 500 forint családi 

adóalap-kedvezményt vehetne igénybe megosztással az év végi bevallásban. 

Próbáljuk meg így kitölteni a 03-as lapot. Nem fog sikerülni! Tehát nem csak, hogy 

http://www.angyalado.hu/


semmibe veszi a NAV az Alkotmánybíróság döntését, de nem is tud olyan 

nyomtatványkitöltő szoftvert készíteni, amelyik a saját álláspontjának megfelelő. 

Ezért ajánlottam fel tavaly 1 millió forintot annak, aki a NAV kitöltési útmutatójának 

megfelelően három gyerekes élettársak esetében megosztás esetén úgy ki tudja ki 

tudja tölteni a 03-as lapot, hogy az 1553-A lap 22. sorában a keretösszeg a NAV 

hülyeségének megfelelő legyen. Emiatt nagy ívben kerülje el mindenki a NAV 

ügyfélszolgálatát, mert nem tudnak érdemben segíteni. Legfeljebb olyan tanácsot 

adnak, hogy hagyják figyelmen kívül a figyelmeztető üzenetet és írjanak be kisebb 

összeget a keret összegnél. A figyelmeztető üzenet: 

 „[1553-A] A 03-as lap kitöltése alapján Önnek lehetősége van az A lap 22. sorában 

beírtnál magasabb összeget feltüntetni. A feltüntethető összeget az A oszlophoz 

tartozó mező mutatja”   

Tehát a NAV ügyfélszolgálaton olyan tanácsot fognak kapni, hogy joguk van saját 

magukat becsapni. Miután a NAV ügyfélszolgálatán sem tudják kitölteni úgy a 03-as 

lapot, ahogy ők szeretnék, ezért semmi rizikója nincs annak, ha valaki az 

Alkotmánybíróság döntésének megfelelően tölti ki a 03-as lapot. Maga a NAV 1553-as 

nyomtatványkitöltője állítja, hogy a 03-as lap adatai alapján kiszámított keretösszeg a 

törvénynek megfelelő, tehát 3 gyerekes élettársak esetében havonta 3 * 206 250 

forint családi adóalap kedvezmény jár. Mi történhet egy utólagos ellenőrzéskor? A 

NAV nem kifogásolhatja az Alkotmánybíróság döntésének megfelelő és a saját maga 

által rendszeresített nyomtatványkitöltő által kiszámított keretösszeget, mert ezzel 

saját magát is „lehülyézi”. Az Alaptörvény is jogszabály, így ez felülírja a NAV téves 

jogértelmezését. 

Összefoglalom: A háromgyerekes élettársak esetében leghelyesebben úgy járunk el, 

ha az élettárssal megosztjuk a kedvezményt. Akár úgy, hogy csak száz forintot 

hagyunk a másik félnél. Ez esetben fizikailag lehetetlen úgy kitölteni a 1553-03-as 

lapot, ahogy a kitöltési útmutató javasolja, a NAV nyomtatványkitöltője úgy fogja 

kiszámolni a törvény szerint járó összeget, mintha az élettársak házastársak lennének.  
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