A HÁTOLDALON LÉVŐ TÁJÉKOZTATÓT KITÖLTÉS

NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG
Budapest XIII., Váci út 73.
Postacím: Budapest 1820

ELŐTT SZÍVESKEDJÉK ELOLVASNI!

A NYUFIG tölti ki:

IGÉNYBEJELENTŐ LAP
özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj igényléséhez

1. Igénybejelentés

elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán
A) AZ ELHUNYT NYUGDÍJAS (JÁRADÉKOS) ADATAI:
Neve:
______________________________________
-

4. Törzsszáma:

-

év

nap

TAJ-száma
2. Új törzsszám:

-

5. Szül.idő:
oka: _______________________

6. Elhalálozás időpontja:

hó

-

3. Alapkód:

Anyja neve: ________________________________________
Lakcíme:

___________________________________________________

Az elhalálozásért okolható-e valaki?

Igen Nem*

Ha igen, akkor ki okolható? _______________________________________________________
A halálesettel kapcsolatban van-e folyamatban eljárás?

Igen Nem*

Ha igen, az eljárás mely szervnél folyik (név, cím) ______________________________________
______________________________________________________________________________
B) A HOZZÁTARTOZÓI IGÉNY ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
7. Igénylő neve:

TAJ-száma:

8. GY,GO:

TAJ-száma:

31/1

______________________________________
LNEM

9. Gondnokolt/gyámolt neve: ______________________________
10. Lakcíme:

Irányítószám:

32 1.
LLEV

11. Helységnév: ___________________________
31/2

32 2.

31/3.

32 3.

31/4.

32 4.

- Ha igen, mely országból, milyen ellátásban és milyen számon: ___________________________
______________________________________________________________________________

31/5.

32 5.

13. Igénylő törzsszáma: (ha belföldről
ellátásban részesül)

31/6.

32 6.

12. Közelebbi cím (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó):
___________________________________________________________________________
- Nyugellátás megállapítása iránti igényt terjesztett-e már elő?
- Az igénylő részesül-e már valamilyen ellátásban?

Igen
Igen

Nem*
Nem*

- Az igénylő külföldről részesül-e nyugellátásban?

Igen

Nem*

-

14. Igénylő
születési időpontja (év,hó,nap)

-

15. Igénylő anyja neve: __________________________________________________________
Igénylő születéskori neve: _____________________________________________________
A halál időpontjában a meghalt nyugdíjassal (járadékossal) együtt élt-e?

Igen

Nem*

Igen

Nem*

16. A házasságkötés időpontja (év, hó, nap)
- Az elhunyttal a házasságkötést megelőzően élettársként együtt élt-e?
- Ha igen mikortól? (év, hó, nap)
- Ha az elhunyttal együtt élt, de lakcímük eltérő, annak indoka: ____________________________
_____________________________________________________________________________
19. Ha az igénylő az elhunyttal a halála időpontjában nem élt együtt, a különélés kezdete, illetve a
válás időpontja (év, hó, nap):
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17. Együttélési
feltétel fennáll?
igen (1)
nem (2)
18. Elvált?
igen (1)
nem (2)

B) Ha az elhunyt a házasságkötéskor az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt már betöltötte, a
házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek-e?
Igen
Nem*
Az igénylő újabb házasságot kötött-e?

Igen

Nem*

Ha igen, annak időpontja (év, hó, nap):
Az újabb házasság megszűnt-e (házastárs halála, házasság felbontása, vagy érvénytelenné
nyilvánítása miatt)?
Igen
Nem*
Ha az igénylő a házastársától elvált vagy külön élt, annak haláláig házastársi tartásdíjra
jogosult volt-e?
Igen
Nem*
Ha házastársi tartásdíjat kapott, annak legutóbbi összege:

21.

Ft

Ha élettárs igényel özvegyi nyugdíjat, az együttélés megszakítás nélküli időtartama (év,hó,nap):
26.

-tól

-ig

Az élettárs az együttélés tartama alatt özvegyi nyugdíjat vett-e fel?
(Ha igen, annak törzsszáma: __________________)

Igen

Nem*

Az együttélésből, vagy korábbi együttélésből származott-e gyermek?

Igen

Nem*

Az igénylő rokkantnak érzi-e magát?

Igen

Nem*

Van-e más elvált, különélő vagy későbbi házastárs, illetve élettárs?

Van

Nincs*

Ha van, neve és lakcíme? ________________________________________________________

20. Élettársi
együttélés?
igen (1)
nem (2)
23. Tartásdíjat
megállapítottak?
igen (1)
nem (2)
24. Különélés a
jogosultságot
kizárja?
igen (1)
nem (2)
25. Együttélés (5 év)
fennáll-e?
igen (1)
nem (2)
27. Együttélés alatt
özv. nyugdíj
felvétele?
igen (1)
nem (2)

28. Együttélésből
gyermek van?
igen (1)
nem (2)
29. Szülői nyugdíj
feltétele fennáll?
igen (1)
nem (2)

_____________________________________________________________________________
30. Indexbizonylat
leadás volt-e?
igen (1)
nem (2)

C) A SZÜLŐI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ ADATOK:
Az igénylő az elhunyt nyugdíjasnak
Az igénylő törzsszáma:

szülője*,

nagyszülője*,

-

nevelőszülője*

-

Az igénylő ellátásának összege: _____________________ Ft
A nevelőszülő az elhalt nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta-e?
Az igénylő rokkantnak érzi-e magát?
D) AZ ÁRVAELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES ADATOK:
33. Árva neve: ___________________________________
34. Születési időpontja:
TAJ-száma:

Igen
Igen

Nem*
Nem*

LNEM

LLEV

A/M

35.

36.

37.

42.

43.

44.

49.

50.

51.

56.

57.

58.

Az árva az elhunytnak vérszerinti* gyermeke, nevelt* gyermeke

40. Árva neve: ____________________________________
41. Születési időpontja:
TAJ-száma:
Az árva az elhunytnak vérszerinti* gyermeke, nevelt* gyermeke

47. Árva neve: ___________________________________
48. Születési időpontja:
TAJ-száma:
Az árva az elhunytnak vérszerinti* gyermeke, nevelt* gyermeke

54. Árva neve: ___________________________________
55. Születési időpontja:

TAJ-száma:

Az árva az elhunytnak vérszerinti* gyermeke, nevelt* gyermeke
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E) ÁRVAELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOK
1. A feltüntetett árva(k) eltartásáról gondoskodó személy neve: ___________________________________________
Lakcíme: ____________________________________________________________________________________
Az elhunytnak az árvá(k)hoz fűződő kapcsolata:

szülő,

nagyszülő,

A testvért, unokát az elhunyt a saját háztartásában eltartotta-e?
A gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója van-e?

testvér*
Igen
Van

2. Az árvák közül ki részesül ellátásban nyugdíjfolyósító szervtől?
Neve: ________________________________
Törzsszáma:
Neve: ________________________________

Törzsszáma:

Nem*
Nincs*

-

-

-

-

3. A 16 évesnél fiatalabb fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg árva adatai:
Név: ___________________________________________________
Szül. idő: __________________________
Név: ___________________________________________________
Szül. idő: __________________________
4. A 16 évesnél idősebb rokkant árvák adatai:
Név: ___________________________________________________
Név: ___________________________________________________

Szül. idő: __________________________
Szül. idő: __________________________

5. Az igénylő háztartásán kívül elhelyezett árvák adatai:
Név: __________________________________________________
Szül. idő: __________________________
Név: __________________________________________________
Szül. idő: __________________________
Ezen árva(k) hol és mely időponttól van(nak) elhelyezve? ______________________________________________

F) 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.

G)

____________________________________________
hatósági bizonyítványt kiállító szerv

NYILATKOZAT SZÜLŐI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NEVELT GYERMEK JOGÁN
Kijelentem, hogy ________________________ napján elhunyt _______________________________________ nevű
nevelt gyermeket _______ év ______________ hó ______ napjától
_______ év ____________ hó _____ napig
eltartottam.
Kelt: ____________________________
____________________________________________
igénylő aláírása

KIJELENTEM, HOGY AZ IGÉNYLŐLAPON FELTÜNTETETT KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK A VALÓSÁGNAK
MEGFELELNEK.
Kelt: ________________________________ igénybejelentő aláírása: ________________________________________
- A jogszerző elhalálozása a ____________________________________________ számú halotti anyakönyvi kivonattal,
- Az igénylő személyi adatai, házastársi kapcsolata a ________________ sz. ________________ anyakönyvi kivonattal,
- A gyermekek születési adatai a ________________________________ sz. anyakönyvi kivonattal igazolva.
_________________________
aláírás
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_________________________
aláírás

TÁJÉKOZTATÓ
A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagy betűvel és arab számokkal kell kitölteni.
Az igénybejelentő aláírása nélkül az igény nem bírálható el. Ha az igénylő írástudatlan, kézjegyén kívül névíró és két tanú
aláírása is szükséges.
Ha az árva nagykorú, igényét saját kezű aláírásával ellátott, külön igénybejelentő lapon kell előterjesztenie.
A * jelzéssel ellátott válaszoknál a megfelelő szót kérjük aláhúzni.
AZ IGÉNYBEJELENTŐ LAPHOZ A KÖVETKEZŐ EREDETI VAGY HITELESÍTETT OKMÁNYOKAT KELL MELLÉKELNI:
Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelemhez:
a)
b)
c)
d)
e)

az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát,
a házassági anyakönyvi kivonatot,
ha az igénylő elvált, akkor a jogerős bontóperi ítéletet, ha egy évnél hosszabb idő óta különváltan él, akkor az
esetleges házastársi tartásdíjat megállapító jogerős ítéletet,
élettárs igénybejelentése esetén, ha az élettársi együttélésből gyermekük született, akkor a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát,
fogyatékos, tartósan beteg gyermek esetén az azt alátámasztó szakorvosi igazolást.

Az élettárs özvegyi igényéhez a hatósági bizonyítvány kiállítására a lakóhely szerinti polgármesteri hivatal az illetékes.
Árvaellátás megállapítása iránti kérelemhez:
a)
b)
c)
d)

az elhunyt nyugdíjas halotti anyakönyvi kivonatát,
az árvák születési anyakönyvi kivonatát,
a 16. életévüket betöltött árváknál az oktatási intézmény által kiállított, tanulmányok folytatásáról szóló igazolást,
felsőfokú tanulmányok esetén az oktatási intézmény félévi beiratkozásról szóló igazolását,
ha az igénylő az árvának nem a vérszerinti szülője, a gyámkirendelő, gondnokkirendelő határozatot.

Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelemhez:
a)
b)

az elhunyt nyugdíjas halotti anyakönyvi kivonatát,
az igénylő születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a hozzátartozói ellátásra való jogosultság feltételeiről:
Özvegyi nyugdíj
Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat, az egyéb feltételek fennállása esetén.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától egy évig, az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évnél fiatalabb gyermeket
eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes
özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor a reá irányadó öregségi
nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy rokkant, vagy 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 10 éven belül következik be.
Árvaellátás
Az árvaellátás – az egyéb feltételek fennállása esetén – a gyermek 16. életévének a betöltéséig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság
megszűnése előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.
Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti árvaellátás, aki az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi
fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 25. évesnél fiatalabb és a felnőttoktatás keretében folytat
tanulmányokat.
Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanulói/hallgatói jogviszony a tanuló/hallgató betegsége vagy szülése miatt
szünetel.
Az árvaellátás jár a testvérnek és az unokának is, ha őt azt elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és
képes hozzátartozója nincs.
A szülői nyugdíj
Szülői nyugdíjra az egyéb feltételek fennállása esetén 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.
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