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Hadigondozotti ellátások 
 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Az újonnan hadigondozásba vett személynek formanyomtatványon nyilatkoznia 
kell, 

amelyben 

 kijelenti,  hogy  hadigondozásba  vétele  időpontjában  ugyanazon  sérelem  

alapján nem részesül-e nemzeti gondozási díjban, illetve  

 kijelenti, hogy más hatóság előtt sem a jelenleg igényelt, sem más 

hadigondozási ellátás iránti kérelmet nem terjesztett elő, illetve 

 tudomásul  veszi,  hogy  a  számára  nemzeti  gondozás  címén  eddig  

folyósított pénzellátása a hadigondozásba vétel időpontjával, illetve a 

hadigondozotti pénzellátás folyósításának kezdetével megszűnik. 

Az igénybejelentéshez kérelem formanyomtatvány kitöltése szükséges a volt 
hadiárva, a volt hadigondozott családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi 
járadékának megállapításához, valamint az egyösszegű térítés igényléséhez. 

 

A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és 

hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. 
 

További információk az ügyintézéshez szükséges igazolásokról, dokumentumokról: 

 egyösszegű térítés igénylése esetén a pénzellátás politikai okból történő 

megszüntetése, szüneteltetése, illetve elutasítása bizonyítására dokumentumok 

hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható; 

 hadirokkant-járadék igénylése esetén szükséges a rokkantság hadi eredetét 

igazoló dokumentum; 

 hadiözvegyi járadék igénylése esetén be kell nyújtani az elhunyt házastárs 

hadigondozottságát igazoló dokumentumot, illetve az elhunyt hadigondozott 

házastárs halálát igazoló anyakönyvi kivonatot és a házassági anyakönyvi 

kivonatot; 

 temetési hozzájárulás esetén szükséges az eredeti temetési számla és a 

hadirokkantság tényének igazolása. 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál, a kormányablakban, valamint a  települési  ügysegédnél. 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 

Az eljárás költség,- és illetékmentes. 

 
Az ügymenet leírása: 

Hadigondozásra jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki 

    katonai szolgálat, 

    kötelező katonai előképzés, 
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    légitámadás és hadművelet, 

    visszamaradt robbanóanyag felrobbanása 

során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán 

hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant), továbbá akit 

hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott 

családtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott 

családtagként   kell gondozásba venni. (A továbbiakban együtt: hadigondozott.) 
 

A hadigondozotti ellátások fajtái: 
 
 

Egyösszegű térítés 
 
 

Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt 

hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által 

megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból 

megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból 

elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az 

elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. Meg kell 

állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek 

hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára 

pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. 

(Volt hadiárva, akit szülője halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülője 

hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy 

testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként,  illetve  hadigondozott  

családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen 

ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.) 
 

 

Hadirokkant-járadék 
 
 

A hadirokkantat havi rendszeres járadék (pénzellátás) illeti meg, melynek 

havonkénti összege 2018-ban: 

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 74.670,- Ft II. járadékosztályba 

sorolt hadirokkant esetén 69.255,- Ft III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 

esetén 64.125,- Ft IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 55.290,- Ft V. 

járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 39.330,- Ft 

 

Ápolási pótlék 
 
 

Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, 

gondozására szorul, a járadékon felül havonként pótlék is megilleti. A pótlék 

mértéke 

2018-ban: 
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I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 34.200.- Ft II. járadékosztályba 

sorolt hadirokkant esetén 30.780,- Ft III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 

esetén 27.360,- Ft IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 21.660.- Ft V. 

járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 15.960,- Ft 

 
Hadiözvegyi járadék 

 

A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-a (2018-ban 39.900.- Ft) 
 

Ha a adiözvegy a hadigondozotti pénzellátáson (a hadiözvegyi járadékon) kívül nem 

rendelkezik egyéb jövedelemmel, akkor pénzellátásának havi összegét növelni kell 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2018-ban 28.500 Ft-tal). 
 

(Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy özvegye. Hadiözvegy 

továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a 

házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs 

halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született. A 

külön élő, illetőleg az elvált házastárs hadiözvegy, amennyiben a bíróság a 

házastársát tartásdíj fizetésére kötelezte.) 
 

 

Hadiárva járadéka 
 
 

A hadiárvát egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, 

amelynek összege 16 életév betöltéséig az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

30%-a (2018-ban 8.550 Ft), ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a 

tanulmányok tartamára, de legfeljebb 25. életévének betöltéséig az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 60%-a (2018-ban 17.100,- Ft). 

Hadiárva a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a meghalt 

hadirokkantnak a gyermeke a törvényben meghatározott feltételek fennállása 

esetén. Hadiárva a gyermek akkor is, ha a bíróság a meghalt személyt, illetőleg a 

meghalt hadirokkantat – életében – az apaság megállapítása nélkül tartásdíj 

fizetésére kötelezte. 
 

 

Volt hadiárva járadéka 
 
 

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

alapul, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból 

megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból 

elutasították, továbbá aki az irányuló kérelmét politikai okból elő sem terjesztette 

egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, melynek összege 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-a (2018-ban 8.550 Ft). 
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Hadigondozott családtag járadéka 
 
 

A hadigondozott családtagot havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a (2018-ban 8.550 Ft). 

Több jogosult esetén a járadék mindegyik jogosultat külön-külön megilleti. 
 

(Hadigondozott családtag a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg 

a hadirokkantnak az általa életében ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy 

legalább 67%-ban csökkent munkaképességű, illetve legalább 50%-os 

egészségkárosodású szülője, nagyszülője, testvér és féltestvére.) 
 

 

Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka 
 
 

Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 

1-je előtt bekövetkezett  veszteségen  alapul, de pénzellátását nagykorúvá válása 

miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás 

iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki az irányuló kérelmét politikai 

okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti 

meg, melynek összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-a (2018-

ban 8.550 Ft.) 

 
Temetési hozzájárulás 

 
 

A járadékban részesült hadirokkant halála esetén – ha a temetés nem közköltségen 

történt – temetési hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés 

költségeit fedezte. 

A temetési hozzájárulás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege 500 %-nak megfelelő összeg (2018-ban 142.500,- Ft) 

 
 

Térítésmentes gyógyászati ellátás 
 
 

A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg 

 orvosi alapellátás (gyógykezelés), 

 állami,  önkormányzati  intézményi  ellátás  (kórház,  szanatórium,  

gyógyfürdő, terápiás ellátások), 

 fogászati ellátás, 

 szociális intézményi ellátás. Gyógyászati segédeszköz ellátás 

 

A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadieredetű fogyatkozása folytán 

használhatatlanná vált vagy hiányzó testrészének mesterséges pótlására és azokra 

a gyógyászati segédeszközökre, műlábcipőre (a továbbiakban: gyógyászati 

segédeszköz), amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy 
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javítható. Térítésmentesen jogosult a gyógyászati segédeszköz javítására, valamint 

szükséges pótlására. 

 
Alapvető eljárási szabályok: 

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. Az eljáró hatóság a kérelem 

megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e az előírt tartalmi 

követelményeknek, illetve a szükséges mellékleteket csatolták-e. 
 

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hatóság hiánypótlásra hívja fel. A 

hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő 

teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti. 
 

A járási hivatal a kérelem elbírálását követően döntését határozatba foglalja. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról, 

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. 

törvény végrehajtásáról. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi 

LXXXI. törvény végrehajtásáról. 

 
 


