
Ki jogosult árvaellátásra? 

Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt 
élők  egy  háztartásban  közösen  nevelt,  korábbi  házasságból,  élettársi  együttélésből  származó 
gyermekét  is  -,  akinek szülője  a  haláláig az öregségi,  illetve rokkantsági  nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati időt megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg. 

Árvaellátás jár a testvérnek és az unokának is, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta és a 
gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 

Rokkantság címén az árvaellátás milyen esetben állapítható meg? 

Rokkantság címén akkor állapítható meg az árvaellátás, ha: 

• a szülő elhalálozása a gyermek 16. (illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a 25.) életévének betöltése előtt 
következett be és a gyermek ekkor már rokkant volt, 

• továbbá akkor, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt megrokkan. 

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. 

Érinti-e az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt? 

Nem, az árvaellátást ezek a tényezők nem befolyásolják. 

Az árva részére mely időponttól lehet megállapítani az árvaellátást? 

Legkorábban a jogszerző halála napjától. 

Hány éves korig jár az árvaellátás? 

Az árvaellátás a gyermek 16. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermek oktatási intézmény nappali 
tagozatán  tanul,  az  árvaellátás  a  tanulmányok  tartamára,  de  legfeljebb  a  25.  életév  betöltéséig 
folyósítható.  Abban  az  esetben,  ha  a  gyermek  a  jogosultság  megszűnése  előtt  megrokkan,  az 
árvaellátás az életkorára tekintet nélkül megilleti. 

Akkor  is  megállapítható  és  folyósítható  az  árvaellátás,  ha  az  árva  az  iskola  igazolása  szerint 
betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 25 
évesnél  fiatalabb,  és  a  felnőttoktatás  keretében  folytat  tanulmányokat.  Közömbös,  hogy  a 
tanulmányokat  belföldön vagy külföldön,  középiskolában vagy felsőfokú oktatási  intézményben 
folytatja a gyermek. 

Hogyan kell igazolni a tanulmányok folytatását? 

A  tanulmányok  folytatását  az  iskola  által  kiállított  igazolással  kell  bizonyítani  a  tanulmányok 
megkezdésétől  számított  egy  hónapon  belül.  (Középiskolai  tanulmányokat  évente,  felsőfokú 
oktatási intézményben folytatott tanulmányokat félévente kell igazolni a folyósító szerv felé.) 



Milyen mértékű az árvaellátás? 

Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat halála 
időpontjában öregségi,  rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjként  megillette,  vagy megillette 
volna. 

Hatvan százalékos mértékű árvaellátás illeti meg azt a gyermeket, akinek mindkét szülője elhunyt, 
vagy akinek életben lévő szülője rokkant. 

Befolyásolja-e a magánnyugdíjpénztári tagság az árvaellátás összegét? 

A nyugdíjmérték attól függően változik, hogy a magánnyugdíjpénztári egyéni számlán összegyűlt 
tagdíj  összegét  -  illetve  annak  legalább  az  árvára  eső  részét  -  átutalták-e,  illetőleg  a 
kedvezményezett  hozzátartozó  vagy  (ha  nem kedvezményezett)  valamennyi  kedvezményezett  a 
jogszerző egyéni számláján lévő összegnek az átutalását - a magánnyugdíjpénztár igazolása szerint - 
kezdeményezte a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. 

Ha az átutalást  a magánnyugdíjpénztár igazolása szerint  kezdeményezték,  a nyugdíj  összegének 
kiszámítása a magánnyugdíjpénztári  tagdíjfizetés teljes figyelmen kívül hagyásával,  az általános 
társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően történik. 

A jogszerző egyéni számláján lévő összeg átutalásának kezdeményezését legkésőbb a hozzátartozói 
nyugellátás megállapításáról szóló elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési határidő lejártáig a 
magánnyugdíjpénztár igazolásával bizonyítania kell a hozzátartozónak 

Hol és hogyan kell az árvaellátást igényelni? 

Az árvaellátás iránti igényt - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az igénylő lakóhelye 
szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjeszteni. Ha a jogszerző már 
nyugellátásban  részesült,  az  árvaellátás  iránti  kérelmet  a  Nyugdíjfolyósító  Igazgatóságnál  kell 
benyújtani. 

Az árvaellátást az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-275/B., nyugdíjasként elhunyt jogszerző 
esetén a KET-330-377/2. jelű nyomtatványon kell igényelni. 

Csatolandó iratok: halotti anyakönyvi kivonat, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

szükség esetén iskolalátogatási bizonyítvány, illetve a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 
hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás. 

Aktív  korú  jogszerző  esetén, az  előbbi  iratokon  túl  a  jogszerző  szolgálati  idejére  vonatkozó 
okmányok is mellékelhetők. 

A nyugdíjigény  elektronikus úton is előterjeszthető. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
további információkat külön tájékoztató tartalmazza. 

Jogszabályok: 

1997. évi LXXXI. törvény 54 - 56. § 

168/1997.(X. 6.) Kormányrendelet 63/C-64/D. § 
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