
NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG             A hátoldalon lévő tájékoztatót 
Budapest XIII., Váci út 73.                 a nyomtatvány kitöltése előtt  
Postacím: Budapest 1820                  szíveskedjen elolvasni! 
Tel.: 350-0155, 350-2355, 350-2755 
 
 

IGÉNYBEJELENTŐ LAP 
ÖZVEGYI NYUGDÍJ FELÉLEDÉSÉHEZ 

 
A./ Az igénylő adatai:
 

1. Név: ______________________________________________ 
 
2. Születési idő:     év   hó   nap   3.  TAJ:             

 
4. Születéskori neve: ____________________________________ 

 
5. Anyja neve: _____________________________________ 

 
6. Törzsszám, melyen az özvegyi nyugdíj korábban folyósításra került:    -      -   

 
7. Lakcím:     Irányítószám:              Helységnév: __________________________________ 

                             
         Közelebbi cím:  _____________________________________________________________________ 
 

8. Saját jogú nyugellátás megállapítása iránti igényt terjesztett már elő? *                Igen             Nem 
                             

9. Az igénylő részesül-e jelenleg valamilyen ellátásban? *   Igen       Nem 
 
10. Ha belföldről ellátásban részesül, annak folyósítási törzsszáma:    -      -   
 
11. Ha külföldről ellátásban részesül, a folyósító ország neve, az ellátás típusa és a folyósítás azonosító 

 száma: _________________________________________________________________________ 
 
12. Az igénylő rokkantnak érzi-e magát? *                                                                    Igen             Nem 
  
13. Az igénylő újabb házasságot kötött-e? *    Igen    Nem  Időpontja:     év   hó   nap 
 
14. Az újabb  házasság megszűnt-e? * (házastárs halála, házasság felbontása    

 vagy érvénytelenné nyilvánítása révén)     Igen         Nem 
    
15. Ha az özvegyi nyugdíj feléledését az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan 
 beteg gyermek eltartása címén igényli, és az elhalálozáskor Ön az árvát eltartotta, az árva adatai: 
 
 Neve: ___________________________________ Szül.idő:     év   hó   nap 
 
 TAJ:              Árvaellátás törzsszáma:     -      -   
 
B./ Az elhunyt nyugdíjas adatai: 
 

1. Név: ______________________________________________ 
 

2. Születési idő:     év   hó   nap 
 

3. Születéskori neve: ____________________________________ 
 

4. Anyja neve: ____________________________________ 
 

5. Elhalálozás időpontja:     év   hó   nap 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon feltüntetett kérdésekre adott válaszok a va-
lóságnak megfelelnek. 
 
Kelt: ______________________________   Igénylő aláírása:  ______________________________________ 
 
* A megfelelő választ kérjük aláhúzni! 
 
(3300-279/2.) 



TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
1./ A nyomtatványt olvashatóan, írógéppel, vagy kézírással, nyomtatott NAGY betűvel, illetve arab számmal 

kell kitölteni. 
 
2./ Az igénybejelentő aláírása nélkül az igény nem bírálható el. Ha az igénylő írástudatlan, kézjegyén kívül 

névíró és két tanú aláírása is szükséges. 
 
3./ A nyugellátást írásban, meghatározott formában kell igényelni. Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat 

hónapra lehet érvényesíteni. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap 
első napjától lehet megállapítani. (Tny. 64. § (1) bek.). 

 Az igénybejelentés időpontjának a benyújtás napja tekintendő. Ha az igényt posta útján terjesztették elő, 
az igénybejelentés napjának a kérelem postára adásának az igazolt napját kell tekinteni. (Tny. 64. § (2) 
bek.). 

 A nyugellátás iránti igény csak az igénybejelentésre rendszeresített - kitöltött és az igénylő által aláírt - 
nyomtatvány benyújtásával érvényesíthető. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárás az említett 
igénybejelentési nyomtatvány benyújtásával, annak időpontjától kezdődik. A más módon közölt kérelem 
(bejelentés) nem tekinthető igénybejelentésnek. Abban az esetben, ha az igénylő a részére utóbb meg-
küldött igénybejelentő nyomtatványt kitöltve és aláírva a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez 15 napon 
belül visszajuttatja, akkor a kérelem (bejelentés) benyújtásának időpontját kell az igénybejelentés igazolt 
napjának tekinteni (Tny.R. 65/D. § (2) bek.). 

 
4./ Az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek (Tny. 47. § (2) bek.): 

- az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, 
- rokkantság, 
- az elhunyt jogán legalább egy árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy leg-

alább két árvaellátásra jogosult gyermekről való gondoskodás. 
  
5./ A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései szerint: 

  „53. § (1) Feléled az özvegyi nyugdíja annak, akinek az özvegyi nyugdíja nem házasságkötés miatt szűnt 
meg, ha az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike 

  a) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén 1993. március 1-jétől tíz éven belül, 
  b) a házastárs 1993. február 28-át követően bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűné-

sét követő tíz éven  
 bekövetkezik. 
  (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a feléledési idő nem haladhatja meg az özvegyi nyugdíj 

megállapítása időpontjában irányadó tizenöt évet. 
  (3) A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra a jogosultság a házasság megszűnése után 

feléled, ha 
  a) az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján 

végkielégítést nem vett fel, és 
  b) az igénylőt a házasság létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.” 

 
6./ Az özvegyi nyugdíj feléledése esetén a jogosultat az özvegyi nyugdíj megszűnését követő emelések, ki-

egészítések megilletik (Tny. 53. § (4) bek.). 
 
7./ Ha az özvegyi nyugdíjat 1997. január 1-je előtti időponttól állapították meg, az özvegyi nyugdíjra jogosult-

ság akkor éled fel, ha a férfi a 60., nő az 55. életévét eléri (Tny. 53. § (6) bek.). 
 
8./ Ha az özvegy újabb házasságot kötött, az ezt bizonyító házassági anyakönyvi kivonatot az igénybejelen-

téshez csatolni kell. Ha az újabb házasság megszűnt, az ezt bizonyító iratot is mellékelni kell. 
 
9./ A tájékoztatóban használatos jogszabályi rövidítések: 
 

 Tny.  →  1997. évi LXXXI. törvény 
 Tny.R. →  168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet. 
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