
(* A megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

IGÉNYBEJELENTÉS A VOLT HADIÁRVA, A VOLT HADIGONDOZOTT 

CSALÁDTAG ÉS VOLT HADIGYÁMOLT RENDSZERES HAVI JÁRADÉKÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

Az igénylő  

 

családi és utóneve:  .......................................................................................................................  

     

születési neve:  .............................................................................................................................       

 

TAJ száma:  ..................................................................................................................................  

 

anyja születési neve:  ....................................................................................................................      

 

születési helye, ideje: .....................................,............ év.............................. hó................... nap 

 

lakóhelye:    .................................... ország    ............................................. helység,  

 

……........................................ utca ............. hsz. .................... em. .......... ajtó .................. ir.sz. 

 

tartózkodási helye: .......................... ország ....................................................helység, 

 

……........................................ utca ............. hsz. .................... em. .......... ajtó .................. ir.sz. 

 

nyugdíjfolyósító törzsszáma:   ......................................................................................................       

 

telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő):  ...................................................................................       

 

A szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér) neve, akinek 

jogán a volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres 

járadékot igényli: 

 

 ......................................................................................................................................................  

     

Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának ideje, helye, utolsó ismert 

lakóhelye: 

 

 ......................................................................................................................................................  

     

Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a Hdt. 14/A. §-ában vagy 15/A. §-ában 

meghatározott havi rendszeres járadékot. 

A havi rendszeres járadékot mint: 

–    volt hadiárva 

–    volt hadigyámolt 

–    volt hadigondozott családtag 

igényelem. *                                                                            

 

Kelt: ...................................., .............. év ......................... hó .......... nap 

  

 ………………………………………………….. 

 igénylő 
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TÁJÉKOZTATÓ A HADIÁRVA, HADIGYÁMOLT, HADIGONDOZOTTI CSALÁDTAG JOGÁN 

BENYÚJTOTT HADIGONDOZOTTI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

 

1. Értelmező rendelkezések 

a) katonai szolgálat: 
1. az első vagy második világháborúban teljesített hadiszolgálat (beleértve a hadifogságot és a 
közérdekű vagy kisegítő katonai munkaszolgálatot is), vagy 
2. 1945. március 31. előtt hivatásos vagy nem hivatásos állományban teljesített bármely 
tényleges katonai (honvédségi, légoltalmi, polgári védelmi, határőrségi) szolgálat (beleértve a 
fegyvergyakorlatot és lövészkiképzést is); 
b) hadifogság: a szolgálat teljesítése közben bekövetkező fogságba ejtés és fogságban tartás, 
beleértve az idegen haderő által nem katonai szolgálatot teljesítők fogságba ejtését, illetőleg 
polgári személyek elhurcolását is, valamint ezek időtartamát; 
c) munkaszolgálat: közérdekű vagy kisegítő munkaszolgálat (beleértve a kényszerű 
munkaszolgálatot is), továbbá hadi vagy közérdekű munkára, illetőleg légoltalmi szolgálatra 
történő igénybevétel; 
d) kötelező katonai előképzés: leventekötelezettség teljesítése; 
e) légitámadás és hadművelet: az ország területén vagy azon kívül lezajló légitámadás 
(beleértve a levegőből vagy a levegőben bekövetkező bármely légicsapást), illetőleg a 
következményeinek felszámolásával kapcsolatos tevékenység, továbbá bármely hadművelet 
(harci cselekmény); 
f) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása: a háborúból, megszállásból, fegyveres 
konfliktusokból vagy ezekkel összefüggésben egyéb módon visszamaradt, illetőleg akár a 
megszállók, akár a magyar fegyveres alakulatok által elhagyott robbanóanyag vagy robbanó 
szerkezet felrobbanása, kivéve, ha a robbanás hivatásszerűen (tűzszerész) végzett mentesítés 
során történt; 
g)

2
 hadieredetű fogyatkozás (hadirokkantak esetében): a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti 
egészségkárosodás (a továbbiakban: egészségkárosodás), valamint a szolgálattal össze nem 
függő egészségkárosodásnak a szolgálat folytán bekövetkező súlyosbodása; 
h) veszteség: a hadigondozásra való jogosultságot megalapozó bármely hátrány. 

 

1.1 E törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jogosult az a  magyar 
állampolgár, aki 

a) katonai szolgálat; 
b) kötelező katonai előképzés; 
c) légitámadás és hadművelet; 
d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása 

(a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban: 
következtében) testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű 
fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, 
hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott családtagként,a hadigondozásról 
szóló 1994. évi. XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 14/A § szerinti volt hadiárvaként, a 
Hdt. 15/A §-a szerinti  volt hadigyámoltként, vagy volt hadigondozott  családtagként 
kell gondozásba venni. (A továbbiakban együtt: hadigondozott). 

 
1.2 Volt hadiárva, akit a szolgálat következtében meghalt szülője – katonai szolgálta esetén a 

Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálta következtében 
meghalt szülője -  halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal 
bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt. 

1.3 Volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba 
vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igény fennállt. 

1.4 Volt hadigondozott családtag, akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke 
vagy testvére halála miatt hadigondozott családtagként  hadigondozásba vettek, vagy aki 
okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt. 
 

1.5  Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, 
de  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99400045.TV#lbj2param
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a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi 
VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették, 
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, 
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították vagy 
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette 

egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.(2016-ban: 8.550,-Ft.) 
 

1.6 Azon volt hadigondozott családtag és hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt 
bekövetkezett veszteségen alapul, de  

a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi 
VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették, 
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, 
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították vagy 
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette 

egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.(2016-ban: 8.550,-Ft.) 
 

1.7 A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indult. Ennek 
során a kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét. 
 

2. A kérelemhez mellékelni kell: 

2.1 A kérelmező személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya), 

2.2 A kérelmező nyugdíjas törzsszámának igazolásához a NYUFIG által év elején kiküldött 

nyugdíj összesítőt, vagy nyugdíjas igazolványt 

2.3 A kérelmező születési anyakönyvi kivonatát 

2.4 Az elhalt személy halotti anyakönyvi kivonatát, vagy holttá nyilvánító végzést 

2.5 A korabeli hatóság nyilvántartásba vételről szóló határozatát, végzését, törzskartont, egyéb 

hivatalos okiratot. 

2.6 A hadiárva ellátás elutasításáról szóló korabeli hatóság által kiállított hivatalos okiratot. 

2.7 A kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hadiárva járadék megállapítása iránti 

kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. 

2.8 Kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy részesült-e egyösszegű hadigondozotti 

támogatásban és azt mely hatóság állapította meg. (esetlegesen erről szóló határozat másolatát) 
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Nyilatkozat nemzeti gondozás címen folyósított pénzellátásról  

 

 

Családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………...... 

Lakóhelye:. …………………………………………………………………………………………………...... 

Anyja leánykori neve:………………………………………………………………………………………...... 

Születési hely, idő:................................................................................................................... ............................ 

 

1. Kijelentem, hogy hadigondozásba vételem időpontjában ugyanazon sérelem alapján a nemzeti gondozásról 

szóló 1992. évi LII. törvény alapján nem részesülök pénzellátásban.51 

   2.  Tudomásul veszem, hogy a számomra nemzeti gondozás címén eddig folyósított pénzellátásom a 

hadigondozásba vétel időpontjával, illetve a hadigondozotti pénzellátás folyósításának kezdetével megszűnik.  

……………………,  ……………….év .................... hó ....... nap 

 

                                                                    …………………………………… 

hadigondozott aláírása 

 

 

 

 

 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400113.KOR#lbj51param

