
Hadigondozotti ellátás igénylése

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Illetékesség

A hadigondozotti ügyekben az elsőfokú hadigondozási hatóság a
fővárosi és megyei kormányhivatal hadigondozott lakóhelye vagy
tartózkodási  helye  szerint  illetékes  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatala
A külföldön  élő,  Magyarországon  lakóhellyel  vagy  tartózkodási
hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező esetében
az  elsőfokú  hadigondozási  hatóság  Budapest  Főváros
Kormányhivatala
A  Hdt.  1.  §  (1a)  bekezdésében  meghatározott  esetben  az
elsőfokú  hadigondozási  hatóság  Budapest  Főváros
Kormányhivatala

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  járási  hivatalaiban  és  a
Kormányablaknál

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

Bemutatandó  iratok: (a  kérelem  járási  hivatalnál  történő
benyújtása  esetén  az  ügyintézés  elősegítése  érdekében)  a
kérelmező személyi igazolványa és lakcímigazolványa, valamint
nyugdíjas törzsszámot tartalmazó irat, TAJ kártya.

Becsatolandó iratok:
 Kérelem (egyösszegű térítés iránt az 5. számú mellékleten,

volt  hadiárva,  volt  hadigyámolt,  volt  hadigondozotti
családtag  esetében  5/A.  számú  mellékleten,  egyéb
esetekben írásban vagy szóban)

 A  hadigondozásról  szóló  1994.  évi  XLV.  törvény
végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:  rendelet)  4.  mellékletében  foglalt
formanyomtatvány

 Meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el.
 Hadirokkant  esetében:  a  hadirokkantságot  igazoló  irat

fénymásolata.
 Halál hadi eredetét igazoló irat.
 Hadiárva  esetében:  igazoló  irat  arról,  hogy  16.  életéve

betöltését megelőzően oly mértékben megrokkant, hogy az
a  mai  napig  legalább  67%-ban  kimutatható,  illetőleg
egészségkárosodása 50%-ot elérte.

 Volt  hadiárva,  volt  hadigyámolt,  volt  hadigondozotti
családtag  esetében  amennyiben  rendelkezésére  áll,
csatolnia kell az arra vonatkozó iratot, hogy a pénzellátást
politikai okból szüntették meg, szüneteltették, illetőleg ezen
ok  miatt  utasították  el  az  erre  irányuló  kérelmét.
Amennyiben ilyen irat nem áll rendelkezésére, nyilatkoznia
kell arról, hogy a pénzellátást politikai okból nem kapta.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
60 nap

Eljárást megindító irat  személyesen, vagy helyette törvényes képviselője,



(kérelem) benyújtásának 
módja

  vagy  a  kérelmező  illetve  törvényes  képviselő  által
meghatalmazott személy útján 
a  járási  hivatalnál,  kormányablakánál,  vagy  a  járási
hivatalok települési ügysegédjeinél, vagy 

 postai úton
 e-papír útján
 ügysegédi fogadónapon

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás
 

Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki
  a) katonai szolgálat;
  b) kötelező katonai előképzés;
  c) légitámadás és hadművelet;
  d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
során vagy következtében testi épségének vagy egészségének
károsodása  folytán  hadi  eredetű  fogyatkozást  szenvedett,
továbbá  akit  hadigyámoltként,  hadiözvegyként,  hadiárvaként,
illetőleg hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.

A  hadigondozás  iránti  kérelem  határidő-korlátozás  nélkül
bármikor  előterjeszthető.  A  kérelmezőnek  kell  bizonyítania  a
fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét.

Új hadigondozás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek a rendelet
4.  mellékletében  foglalt  formanyomtatványon  nyilatkoznia  kell
arról,  hogy  ugyanazon  hátrány  miatt  részesül-e  nemzeti
gondozásban.

A járási hivatal vezetője határozatban dönt: 
a) a  hadigondozási  igényjogosultságról,  a  hadirokkant

járadékosztályba sorolásáról és az orvosszakértői szerv
szakvéleményében  megjelölt  gyógyászati  segédeszköz,
valamint a hadi eredetű fogyatkozás megnevezéséről,

b) a pénzellátások - beleértve az egyösszegű térítést és a
temetési  hozzájárulást  is  -  megállapításáról  és
összegszerűségéről,

c) kizárólag  a  hadirokkant  és  a  hadiözvegy  esetében  a
hadigondozotti igazolvány kiadásáról,

d) a  pénzellátás  szüneteltetéséről,  megszüntetéséről,
valamint  a  jogalap  nélkül  felvett  pénzellátás
visszafizetéséről.

A  hadigondozási  igényjogosultság  megállapítása  iránti  eljárás
kérelemre indul. Ennek során a kérelmezőnek kell bizonyítani a
fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét. A fogyatkozás, illetve a
halál  hadi  eredetének  megállapításánál  kizárólag  a  felsorolt
események vehetők figyelembe

Járási  hivatal  által  megállapítható  hadigondozottakat
megillető ellátások:

 Egyösszegű térítés
 Hadirokkant-járadék
 Ápolási pótlék (csak hadirokkant esetében)
 Hadiözvegyi Járadék
 Hadiárva járadéka
 Volt hadiárva járadéka
 Hadigondozott családtag járadéka



 Hadigyámolt járadék
 Volt hadigondozott családtag és volt hadgyámolt járadéka
 Temetési hozzájárulás (csak hadirokkant esetében)
 Térítésmentes  gyógyászati  ellátás  (csak  hadirokkant

esetében)
 Gyógyászati  segédeszköz  ellátás  (csak  hadirokkant

esetében)

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

113/1994. Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi 
XLV. törvény végrehajtásáról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

KÉRELEM egyösszegű hadigondozotti ellátás igényléséhez

KÉRELEM volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt 
hadigyámolt részére rendszeres havi járadék megállapításához

KÉRELEM temetési hozzájárulás megállapításához - hadirokkant
járadékban részesült - hadirokkant halála esetén

Időpontfoglalás
 

Nem szükséges

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény alapján.

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
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