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Illetékesség

Ha az elhunyt jogszerző a halála időpontjában

- nem részesült öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy
átmeneti bányászjáradékban a hozzátartozói nyugellátás iránti
igényt az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek bírálják el,

- már részesült öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy
átmeneti bányászjáradékban, vagy az elhunyt jogszerző után
hozzátartozói  nyugellátás  megállapítására  már  sor  került,
akkor  az  ellátás  megállapítására  vagy  feléledésére  irányuló
igényt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága
bírálja el.

Amennyiben  a  hatósági  ügy  a  szociális  biztonsági  rendszerek
koordinálásáról  és  annak  végrehajtásáról  szóló  uniós  rendeletek
hatálya  alá  tartozik,  vagy  a  szülői  nyugdíjat  szociális  biztonsági,
szociálpolitikai  egyezmény  alkalmazásával  kell  megállapítani,  az
igényt  Budapest  Főváros  Kormányhivatalának  -  nyugdíjbiztosítási
igazgatási  szervként  eljáró  -  VIII.  Kerületi  Hivatalánál  kell
előterjeszteni.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  –  Salgótarján,  Mérleg  u.  2.,
Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványhoz szükséges az
ügyfél  birtokában  lévő  iratok  az  elhunytra  vonatkozóan  olyan
szolgálati  idők  igazolására,  amelyek  a  nyugdíjbiztosítási  igazgatási
szervek  nyilvántartásában  nem  szerepelnek.  Ilyenek  például  a
munkakönyv,  katonai  igazolvány,  ipari  tanuló  munkakönyv,
szakmunkás-bizonyítvány,  főiskolai  vagy  egyetemi  leckekönyv,
oklevél.  Az  igénybejelentő  laphoz  mellékelt  halotti  és  házassági
anyakönyvi kivonat az ügymenetet gyorsítja.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő Az ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Az  igényt  postai  úton,  személyesen  (igénylő  vagy  igénylő
meghatalmazottja  útján)  a  kormányablakokban,  a
szakügyfélszolgálaton,  és  elektronikus  úton  (ügyfélkapus
jogosultsággal) lehet benyújtani.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A  szülői  nyugdíj  olyan  keresettől,  jövedelemtől  függő  rendszeres
pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén
a biztosított (volt biztosított) hozzátartozójának jár.

A  szülői  nyugdíj  hozzátartozói  nyugellátásnak  minősül.   A
hozzátartozói  nyugellátások  sajátossága,  hogy  a  jogosultsági
feltételeknek az elhunyt jogszerző és az ellátást igénylő részéről is



teljesülniük  kell.  Hozzátartozói  nyugellátásra  jogosultság
szempontjából  halálesetnek  számít  az  eltűnés  is,  ha  azt  bíróság
jogerősen megállapította.

A  jogszerzőre  előírt  feltétel,  hogy  a  halál  időpontjában  saját  jogú
nyugellátásban  (öregségi  nyugdíjban,  korhatár  előtti  ellátásban,
szolgálati  járandóságban,  balettművészeti  életjáradékban,  átmeneti
bányászjáradékban)  részesüljön  vagy  a  nyugdíjjogosultsághoz
szükséges szolgálati idővel rendelkezzen.

A  jogszerző  a  nyugdíjjogosultsághoz  szükséges  szolgálati  idővel
rendelkezik, ha

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és

aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül,
vagy

ab) összesen legalább 2 év,

b)  a  22  éves  életkor  betöltését  követően,  de  a  25  éves  életkor
betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,

c)  a  25  éves  életkor  betöltését  követően,  de  a  30  éves  életkor
betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,

d)  a  30  éves  életkor  betöltését  követően,  de  a  35  éves  életkor
betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,

e)  a  35  éves  életkor  betöltését  követően,  de  a  45  éves  életkor
betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,

f)  a  45  éves  életkor  betöltését  követően,  de  az  55  éves  életkor
betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 15 év

szolgálati időt szerzett.

Amennyiben  a  jogszerző  a  halál  időpontjában  betöltött  életkora
szerint  szükséges  szolgálati  időt  nem  szerezte  meg,  de  az
alacsonyabb  életkorhoz  előírt  szolgálati  időt  az  ott  meghatározott
életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében a
haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs, hozzátartozója
jogosult lehet szülői nyugdíjra.

Jogszerzés szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni azt
az  időtartamot  is,  amely  alatt  az  elhunyt  jogszerző  (baleseti)
rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült.

A nyugellátásban nem részesülő jogszerző esetén a szülői  nyugdíj
alapja  az  az  összeg,  amely  a  jogszerzőt  elhalálozásának
időpontjában öregségi nyugdíjként megillette volna.



Szülői nyugdíjra – az egyéb feltételek fennállása esetén   – a szülő,
nagyszülő (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, ha

– a  gyermekének,  unokájának  halálakor  megváltozott
munkaképességű volt, vagy a 65. életévét betöltötte, és

– a  gyermeke,  unokája  a  halálát  megelőző  egy  éven  át
túlnyomó részben eltartotta.

A nevelőszülő csak akkor lehet jogosult szülői nyugdíjra, ha a nevelt
gyermeket legalább 10 éven át eltartotta.

Annak a szülőnek is megállapítható a szülői  nyugdíj,  aki gyermeke
halálakor  hatvanötödik  életévét  nem  töltötte  be  és  nem  volt
megváltozott  munkaképességű,  ha  az  elhalálozástól  számított  tíz
éven  belül  a  hatvanötödik  életévét  betölti,  vagy  megváltozott
munkaképességűvé válik és tartásra köteles és képes hozzátartozója
nincs.

Túlnyomó részben eltartottnak az minősül, akinek a nyugellátása, a
gyermeke (unokája) elhalálozásának időpontjában nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

A  szülői  nyugdíj  legkorábban  a  jogszerző  halála  napjától  a
megváltozott munkaképesség tartamára jár. (A 65. életévét betöltött
szülőt  orvosi  vizsgálat  nélkül  is  megváltozott  munkaképességűnek
kell tekinteni.)

Nem  szűnik  meg  a  szülői  nyugdíjra  való  jogosultság,  ha  a  szülői
nyugdíjra jogosult személy saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátása
a  szülői  nyugdíj  folyósításának  tartama  alatt  az  évenkénti
emelésekkel  már  meghaladja  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegét.

Ha a szülő nem rendelkezik saját jogú nyugellátással, akkor a szülői
nyugdíj  annak  a  nyugdíjnak  (vagy  öregségi  nyugdíjként  számított
összegnek)  a 60 százaléka,  ami az elhunytat  a halál  időpontjában
megillette, vagy megillette volna.

Ha  a  jogosult  saját  jogú  nyugellátásban  részesül,  akkor  a  szülői
nyugdíj mértéke 30 százalék.

Abban az  esetben,  ha a szülői  nyugdíjra többen is  jogosultak,  azt
közöttük egyenlő arányban meg kell osztani.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
valamint  az  annak  végrehajtásáról  szóló  168/1997.  (X.6.)
kormányrendelet.

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Időpontfoglalás
Az  online  időpontfoglaló  a  http://idopontfoglalo.onyf.hu internetes
oldalon érhető el.



Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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