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Özvegyi nyugellátás

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Kinek jár özvegyi nyugdíj?
− a házastársnak, akinek elhunyt házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz
szükséges szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként
halt meg.
− az élettársnak, 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.)
Az élettárs özvegyi nyugdíjra jogosultságának elismeréséhez az együttélés időtartama alatti
lakcímet hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.
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.
Mi a célja az ideiglenes özvegyi nyugdíjnak?
Ideiglenes özvegyi nyugdíj a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás átmeneti
megkönnyítését célozza.
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, vagy azt követő tíz éven belül
− a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy
− rokkant, vagy
− a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékossággal élő, illetve tartósan beteg,
vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.
Mi képezi az özvegyi nyugdíj alapját?
Az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj, amely az elhunytat halála
időpontjában megillette, vagy megillette volna. Ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el,
akkor az ő nyugdíját úgy számítják ki, mintha III. csoportú rokkantsági nyugdíjas lett volna.
Milyen mértékű az özvegyi nyugdíj?
Az elhunyt nyugellátásának
a) hatvan százaléka jár
− az ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak
− az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy rokkant özvegynek, ha saját jogú
nyugellátásban nem részesül.
b) harminc százaléka jár
- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy rokkant személynek, ha saját jogú
nyugellátással rendelkezik,
− az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult fogyatékossággal élő, illetve tartósan beteg, vagy
legalább két árvaellátásra jogosult gyermekről gondoskodó özvegynek.

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 rokkant (ha az özvegyi nyugdíjat rokkantság címén állapították meg),
vagy
− ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás (ha az özvegyi nyugdíjat az
árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén állapították meg).
Milyen esetben éled fel a korábban megállapított, majd megszüntetett özvegyi
nyugdíj?
Feléled az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága annak, akinek az nem házasságkötés miatt
szűnt meg, ha az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike
− a házastárs 1993. március 1. előtt bekövetkezett halála esetén 1993. március 1-jétől tíz
éven belül, de a feléledési idő nem haladhatja meg az özvegyi nyugdíj megállapítása
időpontjában irányadó 15 évet,
− a házastárs 1993. február 28-át követően bekövetkezett halála esetén az ideiglenes
özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül bekövetkezik.
Hol terjeszthető elő az özvegyi nyugellátás iránti igény?
− ha aktív, nyugdíjban még nem részesült személy halálozott el, akkor az igénylő lakhelye
szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál.
− ha az elhunyt elhalálozásakor már nyugellátásban részesült, akkor a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnál.
− A vasutas biztosítottak körébe tartozó munkavállalók hozzátartozói a legutóbbi
szolgálati főnökségen, a vasutak által megállapított nyugdíjban részesülő halála esetén a
hozzátartozók a lakóhely szerint illetékes nyilvántartási állomáson illetőleg a MÁV ZRt
Nyugdíj Igazgatóságánál (vagy a GYSEV Rt-nél) érvényesíthetik igényüket.
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