
KÉRELEM 

 

Igénybejelentés külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár 

esetében, a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának 

megállapításához. 

Kérjük, a kérelem kitöltéséhez olvassa el a hátoldali tájékoztatót is! 

 

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 

igénylem. * 

 

(*A megfelelő rész aláhúzandó.) 

 

Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük. 

 

Kelt: ____________________________     ________év     _________________hó    _______nap 

 

________________________________________ 

                                                                                                                                igénylő 



TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

Kérelmet magyar állampolgár nyújthat be.  
 

A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető, de a hadigondozási igény 
visszamenőlegesen nem érvényesíthető. 

 
A kérelem illetékmentes. 

 

 
 

A kérelem benyújtásának lehetséges módjai:  
 
 

Budapest Főváros Kormányhivatalához személyesen: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.  ügyfélszolgálat 
 
Budapest Főváros Kormányhivatalához postai úton:  1364 Budapest, Pf.: 234. 
 
A kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviseleten. 
 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

 
 

1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról (Hdt.)  

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

 
 

Fogalom-meghatározások: 
 
 
Volt hadiárva: akit a szolgálat következtében meghalt szülője - katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai 

szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője - halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, 
vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt, ha a Hdtv. 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak 
fenn. 
 
Volt hadigyámolt: akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy 

ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn. 
 
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. 
 
Volt hadiárva járadéka: azon volt hadiárva, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását 

nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból 
elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres 
járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 
 
Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka: azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit 1949. 

január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy 
szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem 
terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 30%-a. 
 
 

A halál hadi eredetének igazolása: 
 
 

A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal, vagy holttányilvánító bírósági végzéssel 
kell igazolni. Ezen iratok felkutatása elsősorban annál a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál kezdeményezhető, ahol az 
elhunyt utolsó lakóhelye volt. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetők.  
 
A kérelemhez a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában - ha ennek elháríthatatlan 
akadálya nincs - diplomáciai felülhitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell 

csatolni. 


