
Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, 
valamint végrehajtási rendelete módosításáról 

(Megjelent az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján 2015. július 31-én) 
Nyomtatás 

A fenti törvényt módosító 2015. évi CIV. törvény a Magyar Közlöny 2015. évi 97. számában, 2015. július 3-án került 
kihirdetésre, és a kihirdetését követő naptól – 2015. július 4-én – lépett hatályba.   
A hadigondozásról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosító 200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet a Magyar 
Közlöny 2015. évi 108. számában jelent meg, és 2015. július 24-én lépett hatályba. 
  
A törvény módosításával az Országgyűlés anyagi támogatást kíván biztosítani mindazoknak, akiknek férje, édesapja 
1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, 
függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én aláírt Párizsi 
békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált. 
  
A jogalkotó figyelembe kívánta venni Magyarország történelmileg változó határait, így a hősi halált halt férje után azon 
hadiözvegy is gondozotti körbe kerül, akinek a férje Magyarországról vonult be, de az özvegy – lakhelyváltoztatás 
nélkül - jelenleg más állam polgára. 
Fenti rendelkezés alkalmazásakor Magyarország területe alatt Magyarországnak – az államforma megnevezésétől 
függetlenül – a katonai szolgálatra történő behívó kiadmányozása, kézbesítése, valamint a bevonulás napján 
érvényes államterülete értendő. 
A hadiözvegyi járadék összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 112,5%-a. (Az öregségi nyugdíj 
legkisebb összege 2015-ben havi 28.500 Ft.) 
  
A törvénymódosítás lakóhelytől függetlenül megnyitja a hadigondozotti jogosultságot az alábbi feltételeknek megfelelő 
volt hadiárvák, volt hadigondozott családtagok, volt hadigyámolt magyar állampolgárok részére: 
volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba 
vettek, de a pénzellátást nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen 
ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ezen irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. 
  
A volt hadiárvákat, volt hadigondozott családtagokat és volt hadigyámoltakat egyéb ellátásuktól függetlenül havi 
rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a. 
  
A járadék az igénybejelentést követő hónap első napjától jár. 
  
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hadigondozotti ellátások iránti kérelem elbírálására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
nem rendelkezik hatáskörrel, csak a már megállapított hadigondozotti ellátások folyósítását végzi. 
A hadigondozotti ellátás iránti igényt 

- a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, 
- külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár 
  kérelmezőnek Budapest Főváros Kormányhivatalánál (központi postacím: 1364 Budapest, Pf. 234.) 

kell előterjeszteni. 
  
A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező a 
hadigondozás iránti kérelmét a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli 
képviseleten is benyújthatja. 
A kérelmet, esetlegesen felhasználandó tanúnyilatkozatot a diplomáciai és konzuli képviselet az átvételtől számított 
első diplomáciai postával megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala részére. 
A kérelemhez a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek 
elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű 
fordítással ellátva kell csatolni. 
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