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IGÉNYBEJELENT İ LAP  

egyes, tartós idıtartamú szabadságkorlátozást elszenvedett személy túlélı házastársa  

részére járó juttatáshoz a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 

 
Igénylı folyósítási törzsszáma:    -  -  
 
 
I. Az igénylı személyi adatai    
 
 

Név:   ____________________________________________________________________ 

Születéskori név:  ____________________________________________________________________ 

Anyja neve:  ____________________________________________________________________ 

Állampolgárság: _____________________________ 

 

Születési idı:   év  hó  nap 

Születési hely (Budapest esetén a kerület száma is): _____________________________ 

 

TAJ szám:     
 

 
II. A juttatás folyósításához szükséges adatok 
 
 

Az igénylı lakóhelye:  _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

 

Folyósítási címe:    ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

Pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kéri az ellátás utalását?   Igen      Nem  
 

Amennyiben igen, a pénzforgalmi szolgáltató megnevezése (neve, címe), illetve a számlaszám: 

____________________________________________________________________________________ 

         

A fizetési számla feletti rendelkezési joga önálló?    Igen     Nem  

Ha nem, akkor társtulajdonosként rendelkezik a számla felett?     Igen     Nem  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a fizetési számla felett nincs rendelkezési joga, a 
folyósítás csak a megjelölt folyósítási címére, készpénzkifizetés kézbesítése útján történhet.   
  

 
TAJ:    
 

Kelt:  év  hó  nap              igénylı aláírása: ______________________________________  
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III. A sérelmet elszenvedett személy adatai  
 
 
Név:                              __________________________________________________________________  
Születéskori név:          __________________________________________________________________ 
 
Folyósítási törzsszám:   -  -  
Anyja neve:                   __________________________________________________________________ 
Állampolgárság:            ___________________________ 
 
Születési idı:                  év  hó  nap       
Születési hely  (Budapest esetén a kerület is):            ___________________________ 
 
 
 
IV. A juttatás hozzátartozói jogon történı elbírálásához szükséges adatok 
 
 
 
Házasságkötésük idıpontja:     év  hó  nap 
 
Helye (Budapest esetén a kerület is):    _________________________ 
 
Elhalálozás idıpontja:    év  hó  nap    
 
Helye (Budapest esetén a kerület is):                             ___________________________ 
 
A sérelmet szenvedettel annak haláláig az igénylı együtt élt-e?                                     Igen   Nem  
 
A sérelmet szenvedett elhalálozását követıen az igénylı kötött-e újabb házasságot?  Igen   Nem  
 
A sérelmet szenvedettnek volt-e korábbi házassága?                                                       Igen   Nem  
 
Amennyiben igen, az mikor szőnt meg?           év  hó  nap 
 
Amennyiben az igénylı a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem  
töltötte be, rokkantnak érzi-e magát?                                                                                Igen   Nem  
 
 A sérelmet szenvedett az elhalálozáskor rendelkezett- e magyarországi 
 lakóhellyel?  (Erre a kérdésre nem kell válaszolnia, amennyiben néhai férje életében  
a juttatás már megállapításra került.)         
 
                                                                                                                                               Igen   Nem  
 
 
 
 
TAJ:    
 

Kelt:  év  hó  nap              igénylı aláírása: ______________________________________  
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V. Az igénylı nyilatkozata 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint nem jogosult 
juttatásra az a személy, aki 
a) az államvédelmi szerveknek hivatásos állományú tagja volt, 
b) karhatalmista volt, 
c) az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvétel miatt kitüntetésben részesült, 
d) az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében önként részt vett. 

 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró ok  
néhai férjemmel szemben nem áll fenn: * 
 
 
                                                                                                                            ___________________________ 
  az igénylı aláírása 
 
(*Néhai férjére vonatkozóan nem kell nyilatkoznia, amennyiben a juttatás részére korábban már megállapításra 
került.)  
 
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró ok 
velem szemben nem áll fenn:  
 
 
 
                                                                                                                             _____________________________ 
                                                                                                                                      az igénylı aláírása 
 

 
 

Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
a valótlan adatszolgáltatásból eredı kárért felelısséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon 
belül bejelenteni az igényt elbíráló szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az 
ellátásra való jogosultságomat illetve az ellátás folyósítását érinti. 
 
TAJ:    
 

Kelt:  év  hó  nap              igénylı aláírása: ______________________________________  
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T Á J É K O Z T A T Ó  

 
 
A juttatás iránti igény elbírálásához a következı okmányok eredeti példánya vagy hitelesített 
másolata szükséges: 
 

1. Az állampolgárságot igazoló okirat (pl: személyazonosító igazolvány, vezetıi engedély, útlevél 
másolata). 

 
2. A szabadságelvonást igazoló okiratok:  

• a kárpótlási hatóság (a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, illetve annak jogelıdje a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Központi 
Igazságügyi Hivatal, a Központi Kárrendezési Iroda, ezt megelızıen az Országos 
Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal) által hozott jogerıs személyi kárpótlási határozat, vagy  

• a sérelmet elszenvedett társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérıl szóló 
hatósági bizonyítvány, igazolás, és  

• az elítélés semmisségérıl és a tényleges szabadságelvonás idejérıl az elsı fokon eljárt 
magyar bíróság igazolása.  

A jogerıs személyi kárpótlási határozat, illetıleg a hatósági bizonyítvány, igazolás a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivataltól (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) szerezhetı be. Szovjetunióban történı 
kényszermunkavégzés megszüntetését követıen a Magyar Népjóléti Minisztérium 
Hadifogolygondozó Kirendeltsége által kiadott Igazolvány másolati példánya (az igazolvány 
mindkét oldalának másolata) szükséges. Nem kell csatolni a jelzett okmányokat, ha az elhunyt 
részére a juttatás korábban már megállapításra került.  
Amennyiben az elızıekben részletezett, kárpótlási hatóság által kibocsátott döntésekkel nem 
rendelkezik, és az elıterjesztett igazolásokból a jogosultság ténye vagy a szabadságkorlátozás 
idıtartama egyértelmően nem állapítható meg, az adatok pontosítása miatt a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság megkeresi a kárpótlási hatóságot. 

 
3. A házassági és a halotti anyakönyvi kivonat.  

 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az igénybejelentés idıpontja az igénybejelentı lap postára 
adásának napja, ezért kérjük, szíveskedjen az igénybejelentı lapot kitöltve, aláírva mielıbb 
megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. 
 
Az egyes, tartós idıtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000.  
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krpr.) értelmében a juttatásra jogosult személy elhalálozása 
esetén a túlélı házastársa jogosult a Krpr.-ben meghatározott összegő juttatásra, amennyiben az elhunyt 
jogosult szabadságelvonásának (korlátozásának) idıtartama a három évet elérte vagy meghaladta.  
 
A Krpr. alkalmazásában túlélı házastársnak minısül az a magyarországi lakóhellyel rendelkezı magyar 
állampolgár, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy rokkant és 

• a sérelmet szenvedett meghalt személlyel a szabadságelvonásának tartama alatt és annak halálakor 
is házasságban élt, vagy 

• a sérelmet szenvedett személlyel a szabadságelvonás megszőnését követıen házasságot kötött és a 
sérelmet szenvedett halálakor vele házasságban élt, amennyiben a házasság megkötésére a Krpr. 
hatálybalépését megelızıen került sor. 

 
A juttatást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon kell igényelni. [A 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 64. § (1) 
bekezdése alapján, melynek alkalmazását a Krpr. 7. § (1) bekezdése írja elı.] 
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A nyomtatványt olvashatóan, írógéppel, vagy kézírással, nyomtatott NAGY betővel, illetve arab számmal 
kell kitölteni. 
A nyomtatvány minden oldalát szíveskedjen aláírásával és dátummal ellátni.  
 
Az igényt bejelentı személy saját kező aláírása nélkül az igény nem bírálható el. Ha az igénylı 
írástudatlan, kézjegyén kívül névíró és két tanú aláírása (személyigazolvány szám és lakcím feltüntetése) is 
szükséges. 
Ha az ügyfél nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, és a formai 
követelményeknek mindenben megfelelı meghatalmazást ad képviselıje részére, az igény 
érvényesítésének jogát a meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást írásba kell foglalni 
(közokirat vagy teljes bizonyító erejő magánokirat). Amennyiben az igényt meghatalmazott érvényesíti, 
azt az igénybejelentı lapon az aláírásnál fel kell tüntetni. 
 
A Krpr. módosításáról szóló 63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet, a 102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet alapján 
megállapított juttatás visszamenıleg legfeljebb hat hónapra, de legkorábban 2013. január 1-tıl illeti meg a 
jogosultat [Krpr. 7. § (1), 9. § (2) bekezdése és 10-11.§-a, továbbá a Tny. 64. § (2) bekezdése]. 
 
A személyi adatok között különös jelentısége van az állampolgárságnak, és magyarországi bejelentett 
lakcímnek, mert a juttatásra csak a magyarországi lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárok 
jogosultak. 
Ha külföldi tartózkodása várható idıtartama a 90 napot meghaladja, errıl, valamint külföldi lakcímérıl 
(tartózkodási helyérıl) a külföldre történı utazás elıtt tájékoztatni köteles a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságot. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a juttatás a nyugellátásával, nyugdíjszerő rendszeres pénzbeli ellátásával 
együtt kerül folyósításra, ezért a folyósítás csak egy címre, illetve egy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlára történhet.  A pénzintézeti számlára vonatkozó részt csak akkor kell kitölteni, ha 
nyugdíját, egyéb ellátását és a juttatást is lakossági folyószámlára kéri utalni.  
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be 
és a juttatást rokkantság címén igényli, az egészségkárosodás megállapítása a Fıvárosi/Megyei 
Kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik.  
Ha Ön rokkantságra tekintettel megállapított ellátásban még nem részesül, illetve a munkaképesség-
csökkenésre vagy az egészségkárosodás mértékére vonatkozó érvényes szakvéleménnyel, szakhatósági 
állásfoglalással nem rendelkezik, akkor rehabilitációs szakértıi szerv vizsgálja meg az egészségi állapotát, 
és ad az eredményrıl szakhatósági állásfoglalást. A felülvizsgálat kezdeményezése iránt – amennyiben 
igénybejelentésekor úgy nyilatkozik, rokkantnak érzi magát  – igazgatóságunk hivatalból intézkedik.   
 
A Krpr. alkalmazása során rokkant az a személy: 

• aki legalább 67 %-os munkaképesség-csökkenést szenvedett, 
• aki legalább 50 %-os egészségkárosodást szenvedett, vagy 
• akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minısítése alapján legfeljebb 50 %-os 

mértékő. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
valamint a Tny. értelmében az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igényelt ellátás 
megállapításához szükséges mértékő és azzal összefüggı személyes és különleges (pl. egészségi állapotra 
vonatkozó) adatok kezelésére jogosult.  
 
 

NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG  


