
 
 
 
 
 
 
 

 

Derecskei Járási Hivatala 

Kormányablak Osztály  

4130 Derecske, Köztársaság út 126. Telefon: (36 54) 410-177, (36 54) 548-000 Fax: (36 54) 795-012 E-mail: kab.derecske.jh@hajdu.gov.hu  

Hatályos 2015. december 30. napjától  
5/A. számú melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez 

 

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 (nem kötelező megadni): …................................................................................................... 

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 hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 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 
                                                                                              

             …............................................... 

                                                                                                           kérelmező aláírása
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N Y I L A T K O Z A T  

 

1. Kijelentem, hogy hadigondozásba vételem időpontjában ugyanazon sérelem alapján a nemzeti 

gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény alapján nem részesülök pénzellátásban.  

 

2. Tudomásul veszem, hogy a számomra nemzeti gondozás címén eddig folyósított pénzellátásom a 

hadigondozásba vétel időpontjával, illetve a hadigondozotti pénzellátás folyósításának kezdetével 

megszűnik.  

 

Kelt: …......................., ….................................................. 

 

                                                                         …...............…....................................................... 

                                                                       hadigondozott aláírása  

 

A nyilatkozat minden újonnan hadigondozásba vett személy esetén kitöltendő. 

 
 
 
  
Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy a jogosultságát az alábbi okiratokkal igazolhatja: pl. halotti 

anyakönyvi kivonat, hivatalos hatósági értesítés vagy holtnak nyilvánító bírósági döntés, a halál hadi 

eredetét igazoló okirat, egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratok és hatósági igazolások, hadigondozó 

hatóság 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vételt igazoló okirata, a kérelmező születési 

anyakönyvi kivonata. 

 

 

 


