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Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatala 

 

 

Tájékoztató a hadigondozásról 

Hadigondozásra az a Magyarországon élő magyar állampolgár jogosult, aki katonai szolgálat, kötelező 

katonai előképzés, légitámadás és hadművelet, valamint visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során 

vagy következtében testi épségének vagy egészségkárosodása folytán hadieredetű fogyatkozást 

szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg hadigondozott 

családtagként kell gondozásba venni. 

[1994. évi XLV. törvény 1. §] 

 

A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, amelynek során a 

kérelmezőnek bizonyítani kell a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét.  

 

A hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott járadékosztályba sorolás alapját képező egészségkárosodás 

százalékos mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg. (Fejér Megyei Kormányhivatal 

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 4.) 

 

Azt a kérelmezőt, aki hadirokkantként kéri nyilvántartásba vételét, illetve azt a hadirokkantat, aki 

magasabb járadékosztályba történő besorolását kéri, a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a rehabilitációs 

szakigazgatási szerv elé utalja vizsgálat céljából. 

 

A vizsgálat helyéről és idejéről a rehabilitációs szakigazgatási szerv a vizsgálatot megelőzően legalább 

nyolc nappal írásban értesíti a kérelmezőt. 

 

 A rehabilitációs szakigazgatási szerv a vizsgálat iránti kérelem megérkezését követő naptól számított 

harminc napon belül a  szakhatósági állásfoglalást kiállítja és a járási hivatal részére megküldi. 

 

A kérelmező hadirokkantnak, hadigyámoltnak, hadiözvegynek és hadiárvának és hadigondozott 

családtagnak minősülhet. (1994. évi XLV. törvény 3-7. §).  

A hadigondozásra való jogosultság kizárható, megszüntethető, illetve nemzeti gondozottá átminősíthető. 

(1994. évi XLV. törvény 8. §). 

Új hadigondozási igény bejelentése esetén a járási hivatalnak vizsgálni kell, hogy a kérelmező ugyanazon 

hátrány miatt nem részesül-e nemzeti gondozásban, amiről a kérelmezőt a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. 

rend. 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkoztatja. 

A hadigondozottak ellátásának nemei 
 

Az egyösszegű térítés összege 50.000 forinttól 250.000 forintig terjed. Megállapítását a járási hivataltól 

kell kérni a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rend. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon, az ott 

meghatározottak szerint. 
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A hadirokkant-járadék havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110-

210 % -ig terjedő mértéke, a járadékosztályba sorolástól függően. 

Ha a hadirokkant a hadigondozotti pénzellátáson kívül (hadirokkant-jaradék) nem rendelkezik egyéb 

jövedelemmel, akkor a megfelelő járadékosztály szerinti pénzellátás havi összegét növelni kell az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.  

(1994. évi XLV. törvény 11. §) 

 

Az ápolási pótlék a járadékon felül jár annak, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres 

ápolására, gondozására szorul. Mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 28-60 %-a, 

a járadékosztályba sorolástól függően. 

(1994. évi XLV. törvény 12. §) 

 

A hadiözvegyi járadék havi rendszeres támogatás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

összegének 75 %-a. Amennyiben a hadiözvegymás jövedelemmel nem rendelkezik, a havi összeget 

növelni kell az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. 

(1994. évi XLV. törvény 13. §) 

 

A hadiárvát a hadigyámoltra vonatkozó feltételek megléte esetén egyéb ellátástól függetlenül havi 

rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 

%-a. 

A hadigondozott családtag járadékának összege az egyéb ellátástól függetlenül az öregségi nyugdíj 

mindenkori összegének 30%-a. 

(1994. évi XLV. törvény 14-15. §) 

 

A temetési hozzájárulást kell folyósítani a járadékban részesült hadirokkant halála esetén annak, aki 

igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte. Összege, a IV.. járadékosztályba sorolt hadirokkantat 

megillető járadék 200 %-a. 

(1994. évi XLV. törvény 16. §) 

 

A térítésmentes gyógyászati ellátás keretében a hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban 

térítésmentesen illeti meg az orvosi alapellátás (gyógykezelés), állami, önkormányzati intézményei ellátás 

(kórház, szanatórium, gyógyfürdő, terápiás ellátások), fogászati alapellátás, szociális intézményi ellátás.  

A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadieredetű fogyatkozása folytán használhatatlanná vált vagy 

hiányzó testrészének mesterséges pótlására és azokra a gyógyászati segédeszközökre, műlábcipőre (a 

továbbiakban: gyógyászati segédeszköz), amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy 

javítható. Térítésmentesen jogosult a gyógyászati segédeszköz javítására, valamint szükséges pótlására.  

A hadirokkant térítésmentes segédeszközzel való ellátását – a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal által 

megküldött határozat alapján – a közalapítvány hadirokkant irodája végzi.  

 (1994. évi XLV. törvény 17. §) 

 

A szociális intézményi ellátást igénybe vevő hadirokkantat az 1993. évi III. törvény 59-85. §-ában 

meghatározott ellátás megilleti, melynek ellenértékét a Közalapítvány megtéríti az ellátást nyújtó 

szervnek, illetve fenntartónak. Térítési díjként az intézményi térítési díj számolható el. 

[113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. §] 

 

Az eljárás szabályai 

Az eljárás indítása kérelemre történik. A hadigondozás iránti igény határidő-korlátozás nélkül bármikor 

előterjeszthető.  
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A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye 

szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal.  
A kérelemnek nincs alaki kötöttsége. A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi 

iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. 

A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, halotti anyakönyvi kivonattal, hatósági 

bizonyítvánnyal, vagy holttá nyilvánító bírósági végzéssel kell igazolni. Az iratok felkutatása elsősorban 

annál a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál kezdeményezhető, ahol az elhunyt utolsó lakóhelye 

volt. A halál hadi eredetével kapcsolatos iratok a Magyar Honvédség Központi Irattárából is (1027 

Budapest, Feketesas u. 4.) beszerezhetők. Az iratkutatás ellenértékét a Közalapítvány előzetes 

megállapodás alapján téríti meg az iratot szolgáltató részére. 

Az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy megbízottja is eljárhat. A közigazgatási szerv a képviseleti 

jogosultságot vizsgálhatja. [2004. évi CXL. törvény 40. §] 

A járási hivatal vezetője határozatban dönt a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant 

járadékosztályba sorolásáról, a pénzellátások megállapításáról és összegszerűségéről, a hadigondozott 

közgyógyellátásra jogosító igazolványa és a hadigondozási igazolvány kiadásáról, a pénzellátás 

szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül felvett pénzellátás visszafizetéséről. A 

határozatnak tartalmazni kell az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a hadigondozott körülményeiben 

bekövetkezett változást 8 napon belül köteles bejelenteni a hadigondozó hatóságnak. [2004. évi CXL. 

törvény 71-74. §-ai] 

A járási hivatal határozatát a bíróság megváltoztathatja.  

Eljárás költségei 
Minden hadigondozotti pénzellátás adómentes, annak az egyéb jövedelmek után fizetendő adóra 

(adósávokra) kihatása nincs. A hadigondozotti jogosultságok megállapításával, illetőleg elbírálásával 

kapcsolatos minden közigazgatási, bírósági eljárás, továbbá a szükséges okiratok kiállítása iránt indított 

eljárás tárgyi illetékmentes. 

(1994. évi XLV. törvény 27. §) 

 

 

4.) A szolgálati járandóság megállapítása nem tartozik a járási hivatal hatáskörébe. A korhatár előtti 

öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előttiellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. 

évi CLXVII. törvény 2. §-a szerint: A korhatár előtti ellátást és a szolgálati járandóságot a 

jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító szervek állapítják meg és a nyugdíjfolyósító szerv 

folyósítja. 

 

 


