NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG
Budapest XIII., Váci út 73.

Az igénybejelentő laphoz kapcsolódó
tájékoztatót kitöltés előtt szíveskedjék
figyelmesen elolvasni!

Postacím: Budapest 1820. e-mail:nyufig@onyf.hu

Telefon: 350-0155, 350-2355, Fax: 320-9815

IGÉNYBEJELENTŐ LAP
Özvegyi nyugdíj és szülői nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas
(mezőgazdasági járadékos) jogán
A) AZ ELHUNYT NYUGDÍJAS (JÁRADÉKOS) ADATAI:
1. Elhunyt neve: _______________________________________________________________________
Lakcíme:
_____________________________________________________________
Folyósítási törzsszáma:
Születési idő:
év
hó
nap
Születési hely (Budapest esetén a kerület száma is): _______________________________________
TAJ-szám:
Születéskori neve: ________________________________
Anyja neve: ______________________________
2. Elhalálozás időpontja:
év
hó
nap
Elhalálozás helye (Budapest esetén a kerület száma is): ____________________________________
Elhalálozás oka: _______________________________
3. Az elhalálozásért okolható-e valaki?
Igen
Nem
Ha igen, akkor ki okolható? _______________________
4. A halálesettel kapcsolatban van-e eljárás folyamatban (a hagyatéki eljáráson kívül)? Igen
Nem
Ha igen, az eljárás mely szervnél (név, cím), milyen ügyszám alatt folyik? _____________________
_________________________________________________________________________________
B) A HOZZÁTARTOZÓI IGÉNY ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:
1. Igénylő (özvegy/szülő) neve: __________________________________________________________
TAJ-száma:
Gondnok neve: ___________________________________________________________________
Igénylő születési időpontja:
év
hó
nap
Igénylő születési helye (Budapest esetén a kerület száma is): ________________________________
Igénylő születéskori neve: _______________________________
Igénylő anyja neve: ____________________________________
2. Lakcíme:
Irányítószám:
Helységnév: _______________________________________________
Közelebbi cím (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó): _____________________________
_________________________________________________________________________________
3. A lakcíme szerint kéri-e az ellátás folyósítását?
Igen
Nem
Ha nem, akkor a tartózkodási hely pontos megnevezése:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Pénzintézeti számlára kéri-e az ellátás folyósítását?

Igen

Nem

Amennyiben igen, a pénzintézet megnevezése (neve, címe), illetve a számlaszám:
_________________________________________________________________________________
-

-

A folyószámla (bankszámla) feletti rendelkezési joga önálló?
Ha nem, akkor társtulajdonosként rendelkezik a számla felett?
5. Az igénylő nyugellátás megállapítása iránti igényt terjesztett-e már elő?
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6. Az igénylő részesül-e már valamilyen ellátásban?

Igen

Nem

Amennyiben igen, az igénylő folyósítási törzsszáma (ha belföldről ellátásban részesül):
7. Külföldről részesül-e nyugellátásban?

Igen

Nem

Ha igen, mely országból, milyen ellátásban és milyen számon: _______________________________
8. Az igénylő az elhalálozás időpontjában az A) pontban megnevezett nyugdíjassal (járadékossal) együtt
élt-e?
Igen
Nem
9. A házasságkötés időpontja (év, hó, nap):
A házasságkötés helye (Budapest esetén a kerület száma is): __________________________________
10. Az elhunyttal a házasságkötést megelőzően élettársként együtt élt-e? Igen
Ha igen, mikortól (év, hó, nap)?

Nem

11. Ha az elhunyttal együtt élt, de lakcímük eltérő, annak indoka: _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Eltérő lakcím esetén az igénylő és az elhunyt között fennállt-e a házastársi életközösség (élettársi
együttélés) érzelmi és gazdasági téren?
Igen
Nem
12. Abban az esetben, ha az igénylő vagy elhunyt valamelyike szociális otthonban vagy egyéb
egészségügyi intézményben tartózkodott, az otthon neve és címe: ______________________________
___________________________________________________________________________________
Az elhunyt szociális otthonban, vagy egyéb egészségügyi intézményben való tartózkodása esetén, az
igénylő az elhunyt jogszerzőt az intézményben látogatta-e, ellátásáról gondoskodott-e? Igen
Nem
13. Ha az igénylő az elhunyttal az elhalálozás időpontjában nem élt együtt, a különélés kezdete
(év, hó, nap):
14. Ha az igénylő a házastársától elvált vagy külön élt, annak haláláig házastársi tartásdíjra jogosult volt-e?
Nem
Igen
Ha házastársi tartásdíjat kapott, annak legutóbbi összege: ________________________
15. Ha az elhunyt a házasságkötéskor az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte, a házasság megkötésétől
öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek-e? Igen
Nem
16. Az igénylő újabb házasságot kötött-e?
Igen
Nem
Helye: ________________________
Ha igen, annak időpontja (év, hó, nap):
Az újabb házasság megszűnt-e (házastárs halála, házasság felbontása vagy érvénytelenné nyilvánítása
miatt)? Igen
Nem
17. Ha élettárs igényel özvegyi nyugdíjat, az együttélés megszakítás nélküli időtartama (év, hó, nap):
-tól
-ig
18. Amennyiben élettárs igényli az ellátást, az igénylő (élettárs) az együttélés tartama alatt özvegyi
Nem
nyugdíjat vett-e fel?
Igen
Ha igen, annak időtartama (év, hó, nap):
-tól
-ig
Annak folyósítási törzsszáma:
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19. Az együttélésből, vagy korábbi együttélésből származott-e gyermek? Igen
Nem
Ha igen, a gyermek neve: ________________________________
Születési ideje:
év
hó
nap
Születési helye (Budapest esetén a kerület száma is): ______________________________________
20. Az igénylő az elhalálozás időpontjában gondoskodik-e legalább két árvaellátásra jogosult árva
eltartásáról? Igen
Nem
20.1. Neve: _____________________________________
TAJ-száma:
Az árva az elhunytnak
vérszerinti gyermeke,
nevelt gyermeke,
testvére,
unokája
20.2. Neve: _____________________________________
TAJ-száma:
Az árva az elhunytnak
vérszerinti gyermeke,
unokája
20.3. Neve: _____________________________________
TAJ-száma:
Az árva az elhunytnak
vérszerinti gyermeke,
unokája

nevelt gyermeke,

testvére,

nevelt gyermeke,

testvére,

Felhívjuk figyelmét, hogy az árvaellátást árvánként külön igénybejelentő lapon kell előterjeszteni.
21.

Az igénylő az elhalálozás időpontjában fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg gyermek eltartásáról
Nem
gondoskodik-e? Igen
Ha igen, a gyermek neve: ________________________________________________
Születési ideje:
év
hó
nap

22. Az igénylő rokkantnak érzi-e magát? Igen

Nem

23. Van-e az elhunytnak más elvált, különélő vagy későbbi házastársa, illetve élettársa? Igen
Nem
Ha van, neve és lakcíme: ____________________________________________________________

C) A SZÜLŐI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ ADATOK:
1.
2.
3.
4.
5.

Az igénylő az elhunyt nyugdíjasnak
szülője,
nagyszülője,
nevelőszülője
Az igénylő folyósítási törzsszáma:
Az igénylő ellátásának összege: __________________________
Ha az igénylő nevelőszülő az elhunyt nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta-e? Igen
Az igénylő rokkantnak érzi-e magát?
Igen
Nem

Nem

D) NYILATKOZAT SZÜLŐI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NEVELT GYERMEK JOGÁN:
Kijelentem, hogy ______________________ napján elhunyt _____________________________nevű
gyermeket ______ év _______________ hó ______ napjától ______ év ______________ hó ______
napig eltartottam.
Kelt: ____________________
___________________________________
igénylő aláírása
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E) Csak akkor kell kitölteni, ha ÉLETTÁRS igényel özvegyi nyugdíjat!
Az élettársnak azt, hogy az elhunyttal azonos lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett,
hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia.
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÖZVEGYI NYUGDÍJHOZ
Igazoljuk, hogy _______ év ___________hó ____ napján elhunyt __________________nevű nyugdíjas
__________________ nevű élettársával _______ év __________ hó ___ naptól az elhalálozásig
megszakítás nélkül azonos lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezett.
Kelt: ___________________
P. H.

_________________________________________________
hatósági bizonyítványt kiállító szerv (bélyegző, aláírás)

F) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, ILLETVE TOVÁBBÍTÁSÁHOZ VALÓ
HOZZÁJÁRULÁS
Az alábbi nyilatkozatot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha az igénylő nem mellékeli az
anyakönyvi kivonatokat, hanem a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot kívánja megbízni az okmányok
adatainak beszerzésével.
Felhatalmazom a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, hogy az igényem elbírálásához szükséges halotti,
házassági,
születési anyakönyvi kivonat(ok) adatait más hatóság megkeresése által szerezze be.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, illetve továbbításához.
Tudomásul veszem, hogy az okiratok beszerzésének ideje az ügyintézési időbe nem számít be, ezért az
az ügy elbírálásához szükséges időt meghosszabbítja.
Kelt: ____________________
____________________________________
igénylő aláírása
Kijelentem, hogy az igénybejelentő lapon feltüntetett kérdésekre adott válaszaim a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő jogalap nélküli
kifizetésért felelősséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátásra való
jogosultságomat érinti.
Kelt: __________________________
_________________________________
igénylő vagy gondnok aláírása
A NYUGDIJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG tölti ki:
A jogszerző elhalálozása a _______________________ számú halotti anyakönyvi kivonattal, az igénylő
személyi adatai, házastársi kapcsolata ___________ sz. __________ anyakönyvi kivonattal, a gyermek
születési adatai a _____________________ sz. anyakönyvi kivonattal igazolva.

__________________________
aláírás
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TÁJÉKOZTATÓ
A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagy betűvel és arab számokkal kell kitölteni.
Ha a nyomtatványt az ONYF honlapjáról töltötte le, szíveskedjen annak minden oldalát aláírásával és
dátummal ellátni.
A választ a megfelelő kockába írt X-szel kell megadni, illetve a kódkockába csak arab szám írható.
A nyugellátás megállapítása iránti igény kizárólag az igénybejelentésre rendszeresített – kitöltött és az
igénylő által aláírt – nyomtatvány benyújtásával érvényesíthető.
Az igénybejelentő aláírása nélkül az igény nem bírálható el. Ha az igénylő írástudatlan, kézjegyén kívül
névíró és két tanú aláírása (valamint személyigazolvány számuk és lakcímük feltüntetése) is szükséges.
Amennyiben az igénylő gondnokság alatt áll, az igény előterjesztésére a gondnok jogosult.
Az igénylő aláírását meghatalmazott, megbízott személy nem pótolhatja. Az igénylő helyett a megbízott
által aláírt igénybejelentést elfogadni még akkor sem lehet, ha a megbízott az igénybejelentésre
meghatalmazást, megbízást kapott.
Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap igazgatóságunkhoz történő beérkezésének a napja. A
más módon közölt kérelem nem tekinthető igénybejelentésnek.
A GYORSABB ÉS HATÉKONYABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN AZ IGÉNY
ELBÍRÁLÁSÁHOZ A KÖVETKEZŐ EREDETI VAGY HITELESÍTETT OKMÁNYOK
SZÜKSÉGESEK:
Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelemhez:
a) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,
b) a házassági anyakönyvi kivonat,
c) ha az igénylő elvált, akkor a jogerős bontóperi ítélet, ha egy évnél hosszabb idő óta különváltan
él, akkor az esetleges házastársi tartásdíj fizetésére kötött egyezséget jóváhagyó vagy a
tartásdíjfizetésre kötelező jogerős bírósági határozat, illetve a közjegyző által hitelesített
kötelezettségvállaló nyilatkozat
d) az igénybejelentő lapon feltüntetett gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata,
e) fogyatékos, tartósan beteg gyermek esetén az azt alátámasztó igazolás, melyet a gyermekklinika,
a gyermekszakkórház, a kórházi gyermekosztály, a szakambulancia, a szakrendelő vagy a
szakgondozó intézmény szakorvosa adott ki,
f) ha az igénylő gondnokság alatt áll, a gondnokkirendelő határozat.
Az élettárs özvegyi igényéhez a hatósági bizonyítvány kiállítására a lakóhely/tartózkodási hely szerinti
polgármesteri hivatal az illetékes. A hatósági bizonyítvány kiállítása özvegyi nyugdíj igényléséhez
illetékmentes!
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelemhez Önnek kell csatolnia a c.) e.) f.) pontban közölteket.
A szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelemhez:
a) az elhunyt nyugdíjas halotti anyakönyvi kivonata,
b) az igénylő születési vagy házassági anyakönyvi kivonata,
c) ha az igénylő gondnokság alatt áll, a gondnokkirendelő határozat.
Tájékoztatjuk, hogy a c.) pontban közölt feltételt az igénybejelentő laphoz Önnek kell mellékelnie.
Ha az igénylő kéri, hogy az ügy elbírálásához szükséges okmányok adatait igazgatóságunk szerezze be
más hatóságok megkeresése által, akkor a személyes adata kezeléséhez, illetve továbbításához való
hozzájárulását az igénybejelentő lap F) pontjának kitöltésével adhatja meg.
A gyorsabb és hatékonyabb eljárás érdekében, amennyiben az igény elbírálásához szükséges anyakönyvi
kivonatok az igénylő rendelkezésére állnak, kérjük annak eredeti példányát vagy hiteles másolatát
megküldeni igazgatóságunk részére.
Az eredeti okmányokat az azokba történő betekintést követően postafordultával visszaküldjük az igénylő
részére.
(KET-3300-376/1.)
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Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az anyakönyvi kivonatok kiállítása, valamint az eredeti okmányokról
készített fénymásolatok hitelesítése özvegyi, ill. szülői nyugdíj ügyben illetékmentes.
Abban az esetben, ha az elhalálozás vagy a házasságkötés országhatáron kívül történt, igazgatóságunknak
nem áll módjában az illetékes külföldi hatóságokat megkeresni a szükséges okmányok adatainak
beszerzése érdekében. Ilyen esetben, kérjük szíveskedjen a rendelkezésre álló okmányokat igazgatóságunk
részére megküldeni.
A HOZZÁTARTOZÓI ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI:
Özvegyi nyugdíj:
Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat.
Özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával ennek
haláláig
a) egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy
b) megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.
Élettársa után nem jogosult özvegyi nyugdíjra az, aki a fent közölt együttélési időszak vagy ennek egy
része alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült.
Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa az öregségi, illetve rokkantsági (baleseti rokkantsági)
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt
meg.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán
árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos
életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj
azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa
halálakor
a) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy
b) rokkant (az, aki munkaképességét 67%-ban elvesztette és állapotában javulás egy évig nem várható),
vagy
c) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. Özvegyi nyugdíj jár akkor is, ha az erre jogosító
feltételek valamelyike a házastárs halálától számított tíz éven belül következik be.
Az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már
betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasságból (a korábbi együttélésből)
gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt
éltek. Kivéve, ha az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt kötött házasságot felbontották és
ismét házasságot kötöttek.
Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes özvegyi nyugdíj
csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat
állapított meg.
Szülői nyugdíj:
Szülői nyugdíjra az a szülő/nagyszülő jogosult, ha a gyermekének/unokájának halálakor rokkant, vagy 65.
életévét betöltötte és a szülőt a gyermeke/unokája a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben
eltartotta. A szülői nyugdíjra jogosultság szempontjából akkor minősül a szülő/nagyszülő túlnyomó
részben eltartottnak, ha nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása gyermeke/unokája elhalálozásának
időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
Az előírt feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket
tíz éven át eltartotta.
Annak a szülőnek/nagyszülőnek, aki a gyermeke/unokája halálakor nem volt rokkant, szülői nyugdíj csak
abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított 10 éven belül megrokkan és tartásra köteles és képes
hozzátartozója nincs.
NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG
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