
Ki jogosult özvegyi nyugdíjra? 

 a házastárs, akinek elhunyt házastársa öregségi 

nyugdíjasként halt meg, vagy a jogszabályban 

előírt szolgálati időt megszerezte; 

 az élettárs, a házastársra előírt feltételek 

fennállása esetén, aki élettársával annak 

haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt 

élt és gyermekük született, vagy megszakítás 

nélkül tíz év óta együtt élt. 

(Az élettárs után nem jogosult özvegyi nyugdíjra 

az, aki a megjelölt együttélési időszak vagy annak 

egy része alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti 

özvegyi nyugdíjban részesült.) Ha a kérelmező 

hatósági igazolvánnyal vagy bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy élettársával a fentiek szerinti ideig 

azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezett, az együttélést bizonyítottnak kell 

tekinteni, amennyiben az ellenkezőjére utaló tény 

vagy körülmény az eljárás során nem merült fel. 

Ennek hiányában az együttélést egyéb hitelt 

érdemlő módon igazolni kell. 

 

Ha az élettársak korábban egymással 

- házasságban éltek, és a házasságot jogerős bírói 

ítélet felbontotta, vagy 

- bejegyzett élettársi kapcsolatban éltek, és a 

bejegyzett élettársi kapcsolatot bírói ítélet 

felbontotta vagy közjegyző nemperes 

eljárásban megszüntette, a házasság, illetve a 

bejegyzett élettársi kapcsolat felbontását, 

megszüntetését követő együttélési idő vehető 

figyelembe. 

Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb 

ideje külön élő személynek özvegyi nyugdíj csak 

akkor jár, ha házastársától annak haláláig 

tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság 

tartásdíjat állapított meg.  

 

E tényt bírósági határozattal vagy közjegyző által 

hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozattal kell 

igazolni. 

 

A jogszerzőre előírt szolgálati idő követelmények 

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa 

öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek 

házastársa 

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, 

és 

- az iskolai tanulmányai megszűnését követő 

180 napon belül, vagy 

- összesen legalább 2 év, 

b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 

éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 

legalább 4 év, 

c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 

éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 

legalább 6 év, 

d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 

éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 

legalább 8 év, 

e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 

éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és 

legalább 10 év, 

f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és 

legalább 15 év 

szolgálati időt szerzett. 

 

Mennyi ideig jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj? 

 a házastárs (élettárs) halálától számított 

legalább egy évig, 

 az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél 

évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek 

az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, 

 fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén 

a gyermek harmadik születésnapjáig. 

 

Ki jogosult az ideiglenes özvegyi nyugdíj 

megszűnését követően özvegyi nyugdíjra? 

Aki házastársa halálakor 

 a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító 

korhatárt betöltötte, vagy 

 megváltozott munkaképességű, vagy 

 a házastársa jogán árvaellátásra jogosult 

fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy 

legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 

eltartásáról gondoskodik. 

Az özvegyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

alatt a korkedvezmény és egyéb kedvezmények 

nélkül számított életkort kell érteni. 

 

Özvegyi nyugdíj jár akkor is, ha az erre jogosító 

feltételek valamelyike 

a) a házastárs 1993. március 1-je előtt 

bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól 

számított tizenöt éven belül, 

b) a házastárs 1993. február 28-a után 

bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól 

számított tíz éven belül következik be. 

 

Mennyi az ideiglenes özvegyi nyugdíj és az 

özvegyi nyugdíj összege? 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj 60 százaléka annak 

az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála 

időpontjában megillette, vagy megillette volna. 

 

Az özvegyi nyugdíj mértéke: 

- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító 

korhatárt betöltött, vagy megváltozott 

munkaképességű, de rokkantsági ellátásban, 

rehabilitációs ellátásban, saját jogú 

nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, táncművészeti 

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban 

nem részesülő özvegy esetében hatvan százaléka, 



- a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító 

korhatárt betöltött, vagy megváltozott 

munkaképességű, és egyidejűleg rokkantsági 

ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú 

nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, táncművészeti 

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban 

részesülő, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra 

jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, 

vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 

eltartásáról gondoskodó özvegy esetében harminc 

százaléka 

annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat 

halála időpontjában megillette, vagy megillette 

volna. 

A hatvanszázalékos mértékben megállapított 

özvegyi nyugdíj helyett harmincszázalékos mértékű 

özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az 

időponttól, amelytől az özvegy saját jogú 

nyugellátásban, rokkantsági ellátásban, 

rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, táncművészeti 

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban 

részesül.  

 

A házastárs 1998. január 1-je előtti halála 

esetén a saját jogú nyugellátást az özvegyi 

(baleseti özvegyi) nyugellátással – a 

megállapításuk időpontjára tekintet nélkül – 

kormányrendeletben meghatározott 

összeghatárig kell együtt folyósítani. Ez az 

összeghatár 2018. január 1-jétől havi 91.080,- 

Ft. 
 

Milyen esetekben szűnhet meg az özvegyi 

nyugdíj? 

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha az 

özvegy 

 a reá irányadó nyugdíjra jogosító életkorának 

betöltése előtt házasságot köt, vagy 

 az özvegy már nem megváltozott 

munkaképességű (ha az özvegyi nyugdíjat ezen 

a jogcímen állapították meg), vagy 

 ha már egyik gyermeket sem illeti meg 

árvaellátás (ha az özvegyi nyugdíjat ezen a 

jogcímen állapították meg). 

 

Milyen esetben éled fel a korábban 

megállapított, majd megszüntetett özvegyi 

nyugdíj? 

Feléled az özvegyi nyugdíja annak, akinek az 

özvegyi nyugdíja nem házasságkötés miatt szűnt 

meg, ha az arra jogosító feltételek valamelyike 

 a házastárs 1993. március 1-je előtt 

bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj 

megszűnésétől számított tizenöt éven belül, 

 a házastárs 1993. február 28-a után 

bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj 

megszűnésétől számított tíz éven belül 

bekövetkezik. 

 

 

Hol terjeszthető elő az özvegyi nyugellátás iránti 

igény? 

A nyugellátás iránti igényt a lakóhely szerint 

illetékes megyei kormányhivatal kijelölt járási 

hivatalánál, illetve - ha az elhunyt jogszerző 

korábban nyugellátásban részesült - a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell érvényesíteni. 
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Özvegyi nyugdíj 

 
 

A hozzátartozói ellátások (özvegyi nyugdíj, 

árvaellátás, szülői nyugdíj) célja, hogy az 

elhunyt járulékfizetése fejében – bizonyos 

társadalmi szolidaritási szempontok 

érvényesítésével – az ő kiesett jövedelmét 

részlegesen pótolja a hozzátartozó számára. 

 

Özvegyi nyugdíjra nem minden özvegy, hanem 

csak egy korlátozott csoportjuk lehet jogosult 

és ők is csak akkor, ha a jogszerző már 

megszerezte a megállapításához szükséges 

szolgálati időt. 
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