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Az ellátás a kérelem benyújtásától állapítható meg,  

Kérelem letölthető: Korm. R. 2. sz. melléklete. Hivatalból indult eljárások esetén letölthető: Korm. R. 

2/A. sz. melléklete, a csatolandó vagyonnyilatkozat: Korm. R. 1. sz. melléklete. 

VII. Hozzátartozói ellátások 

● 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról  

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

végrehajtásáról 

● 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018 januári 

emeléséről 

Özvegyi nyugdíjat illetve árvaellátást a velük együtt élő házas-vagy élettárs illetve szülő megszerzett 

jogosultsága alapján igényelhetnek. Aki egyidejűleg több hozzátartozói nyugellátásra jogosult, 

választhat az őt megillető hozzátartozói nyugellátások közül. A hozzátartozói ellátások iránti kérelem 

általános szabályait lásd a "A nyugdíjigénylés közös szabályai” c. fejezetben.  

Özvegyi nyugdíj 

Az ellátásra jogosult, akinek házas- vagy élettársa (a továbbiakban: házastárs) öregségi nyugdíjasként 

halt meg, vagy elhunytáig az alábbi szolgálati időt megszerezte: 

ha a házastárs 22 éves kora előtt hunyt el, akkor  az iskolai tanulmányokat követő 180 

napon belül legalább 1 napot, vagy 2 

évet 

 22-25 éves kora között 4 évet 

 25-30 éves kora között 6 évet 

 25-35 éves kora között 8 évet 

 35-45 éves kora között 10 évet 

 45éves kora után 15 évet 

Akkor is jogosult, ha ezt az időtartamot nem szerezte, meg, de az eggyel alacsonyabb életkorhoz előírt 

szolgálati időt, ezen életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően a szolgálati idejében 30 napot 

meghaladó megszakítás nincs (a táppénz nem minősül megszakításnak). Szolgálati idő a rokkantsági 

nyugdíj, ill. ellátás időtartama is.  

Élettárs az, aki a jogszerzővel haláláig legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük 

született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt. Élettársa után nem jogosult, aki ezen 

együttélési időszak vagy ennek egy része alatt özvegyi nyugdíjban részesült. 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától számítva 1 évig, árva gyermek esetén annak 1,5 

éves, fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermek esetén, annak 3 éves koráig jár. Ezt követően (állandó) 
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özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy 

megváltozott munkaképességű, vagy elhunyt házastársától származó legalább két, vagy legalább egy 

fogyatékos árva gyermeket nevel. Akkor is jár, ha ezen feltételek valamelyike tíz éven belül 

következik be. Aki elvált, annak csak akkor jár az özvegyi nyugdíj, ha elhunyt házastársától 

tartásdíjban részesült és a jogosultsági feltételek valamelyike a különéléstől számított 10 éven belül 

bekövetkezik. Az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a rá irányadó öregségi nyugdíjra 

jogosító életkort már betöltötte, csak akkor jogosult, ha gyermekük született, vagy öt éven át 

megszakítás nélkül együtt éltek, Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat egyenlő arányban meg kell 

osztani. 

Összege: Az ideiglenes özvegyi nyugdíj, valamint a saját jogú nyugellátásban nem részesülő, vagy 

megváltozott munkaképességű özvegy esetében az özvegyi nyugdíj hatvan százaléka az elhunyt 

halála időpontjában számított öregségi nyugdíjának. Akinek van saját jogú nyugellátása, vagy a 

megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül, vagy árvaellátás jogcímén igényli, az elhunyt 

öregségi nyugdíjának harminc százaléka jár. Tartásdíj esetén, annak összegénél több nem lehet.  

Megszüntetik az ellátást, ha az özvegy nyugdíjas kora előtt új házasságot köt, vagy már nem 

megváltozott munkaképességű, vagy már egyik gyermekét sem illeti meg az árvaellátás. Feléled a 

jogosultság az utóbbi két megszűntetési ok újbóli bekövetkezése, vagy megszűnése, vagy korhatár 

betöltése esetén, a házastárs halálát követő tíz éven belül.   

A magánnyugdíjpénztárból a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépett elhunyt jogszerző után az 

özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételeinek megfelelő személy - özvegyi nyugdíj helyett - özvegyi 

járadékra jogosult, ha annak összege magasabb, mint az özvegyi nyugdíj összege. Özvegyi járadék 

fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.  

Igénybejelentők a Magyar Államkincstár Nyomtatványtárából: K08 özvegyi nyugdíjhoz 

Árvaellátás 

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek nyugdíjas, vagy az özvegyi nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati időt szerző szülője elhunyt. Az örökbe fogadott gyermeknek vér szerinti szülője jogán nem 

jár, kivéve, ha a gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadta örökbe. Árvaellátás jár a testvérnek 

és az unokának, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és 

képes hozzátartozója nincs. 

Az ellátás a gyermek 16. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermek nappali tagozaton tanul, a 

tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. év betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a 

gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára életkorra tekintet nélkül megilleti. 

Nem érinti a jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt, vagy örökbe 

fogadják.  

Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti, aki betegsége, testi vagy szellemi 

fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy huszonöt évesnél fiatalabb és a 

felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. A jogosultságot nem érinti, ha a középiskola 

tanulójának a tanulói, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya 

betegség vagy szülés miatt szünetel. 
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Az árvaellátás összege gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat 

öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. E nyugdíj hatvan 

százaléka jár annak, akinek mindkét szülője elhunyt, vagy akinek életben lévő szülője megváltozott 

munkaképességű. Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az árvaellátást kell 

folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb. Legkisebb összege 2018. évben 24 250 Ft. 

A kérelem nyomtatvány letölthető: Igénybejelentő Magyar Államkincstár Nyomtatványtárából: K11 

árvaellátáshoz 

 

VIII. Települési támogatás 

● 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  

● 63/2006. Kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 

szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 

milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az 

önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás: 

● a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

● a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére, 

● a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

● a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik 

önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként 

jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

Ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat nem állapodik meg ettől eltérően, a 

fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi 

önkormányzat feladata. 

A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás összegét 

úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

kivéve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékkezelésre nyújtott támogatást. 

Hajléktalanok rendkívüli települési támogatása a fővárosban  

● 15/2015. Főv.Kgy. rendelet a Budapest területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli 

települési támogatásáról 
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