
IGÉNYBEJELENTÉS A VOLT HADIÁRVA, A VOLT HADIGONDOZOTT
CSALÁDTAG ÉS VOLT HADIGYÁMOLT RENDSZERES HAVI

JÁRADÉKÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Az igénylő

családi és utóneve: ..........................................................................................................

születési neve: .................................................................................................................

TAJ száma: ......................................................................................................................

anyja születési neve: ........................................................................................................

születési helye, ideje: ................................., ............... év ................ hó ................... nap

lakóhelye: ............................. ország ............................. helység, ............................ utca

............. hsz. .................... em. .......... ajtó .................. ir.sz.

tartózkodási helye: ........................ ország .......................... helység ........................ utca

............. hsz ..................... em. .......... ajtó .................. ir.sz.

nyugdíjfolyósító törzsszáma: .............................................................................................

telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő): .........................................................................

A szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér) neve, akinek
jogán a volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres
járadékot igényli:

.............................................................................................................................................

Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának ideje, helye, utolsó
ismert lakóhelye:

.............................................................................................................................................

Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a Hdt. 14/A. §-ában vagy 15/A. §-ában
meghatározott havi rendszeres járadékot.

A havi rendszeres járadékot, mint:
- volt hadiárva

- volt hadigyámolt

- volt hadigondozott családtag

igényelem. *
(* A megfelelő rész aláhúzandó.)

Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.

Kelt: ...................................., .............. év ......................... hó .......... nap

.........................................................................
igénylő



Szíveskedjen a kérelemhez csatolni:
 a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.)

Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot
 kérelmező születési anyakönyvi kivonat másolatát
 kérelmező – hadiárvaként, hadigyámoltként, hadigondozott családtagként 1949. január 1-jét

megelőzően történő – hadigondozásba vételéről szóló okirat másolata, vagy okirattal
bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt, vagy nyilatkozik arról, hogy ez irányú
kérelmét politikai okból elő sem terjesztette

 azt, hogy a szülő szolgálat közben hunyt el elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági
bizonyítvánnyal vagy holttányilvánító bírósági végzéssel kell igazolni. Ezen iratok felkutatása
elsősorban annál a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál kezdeményezhető, ahol az
elhunyt utolsó lakóhelye volt. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetőek.

 A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági
igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni

A kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét!


