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AMENNYIBEN AZ ÁRVAELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL İ SZEMÉLY TANULMÁNYAIT FOLYTATJA / MEGKEZDI, ÚGY EZE N IGÉNYBEJELENT İ 
LAP FELHASZNÁLÁSÁVAL SZÍVESKEDJÉK AZ ÁRVAELLÁTÁS FO LYÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A NYILATKOZATOT KITÖLTENI, A 
TANULMÁNYOKAT AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL IGAZOLTAT NI ÉS AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI F İIGAZGATÓSÁG 
NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁGA (TOVÁBBIAKBAN: NYUGDÍ JFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG) RÉSZÉRE EGYBEFÜGG İEN, A 
LEHETİSÉGEKHEZ KÉPEST SORON KÍVÜL VISSZAKÜLDENI! 
 

57 FK    REV  
 

Törzsszám:    –      –   
 

Árva neve:  
 

Születési ideje:     év   hó   nap 
 

TAJ:           
 

LN:    A/M kód:    
 
 

A.)  A SZÜLİ/GYÁM/ NAGYKORÚ ÁRVA TÖLTI KI: 
 

A.1 Nyilatkozat (kizárólag kiskorú árva esetén töltendı ki!)   
 

a.) Az árva saját háztartásomban él  (ideértve azt is, ha kollégiumban, diákotthonban, kórházban    Igen  Nem  
     tartózkodik)     
     
b.) Az árva gyámhatósági, bírósági határozat alapján háztartásomból kikerült. Igen  Nem  
     
c.) A szülı újabb házasságot kötött-e a jogszerzı elhalálozását követıen?    Igen  Nem  

 

 A.2. Nyilatkozat egyéb ellátásról (kötelezı kitölteni!) 
 

Az árva - árvaellátáson kívül egyéb nyugdíjban vagy járadékban részesül-e? Igen  Nem  
 

Ha igen, a folyósítási törzsszáma:    –      –   

 
Nyilatkozom, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek! Tudomásul veszem, hogy amennyiben bejelentési kötelezettségem 
elmulasztásából jogalap nélküli kifizetés történik, annak teljes összegét köteles vagyok visszafizetni. 
 
Kelt ________________________, _______ év __________ hó _____nap                           ____________________________ 

aláírás 
[szülı (gyám), illetve nagykorú árva esetén az árva aláírása] 

 
 

B.)  AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY TÖLTI KI: 
B.1.  Oktatási intézmény/oktatás típusa: 

 a) általános iskola  e) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
  b) szakiskola, középiskola  f) felnıttképzés (lásd: hátoldal C. pont) 

  c) fıiskola, egyetem (BA, BSc, MA, MSc, PhD is)   g) akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzés 
  d) alapfokú mővészeti iskola  

 

B.2. Oktatási forma:  

 a) nappali rendszerő iskolai oktatás, vagy nappali képzés 
  b) esti, levelezı oktatás  d) nem nappali rendszerő felnıttoktatás (lásd a tájékoztató A. 3. pontját) 
  c) távoktatás  e) magántanuló (lásd a tájékoztató A. 2. pontját) 

 
B.3. Az oktatási intézmény neve: _______________________________________________________________________ 

 Címe, telefonszáma: _______________________________________________________________________ 
 

B.4. Igazoljuk, hogy nevezett tanuló/hallgató intézményünkbe     év   hó   napján beiratkozott. 
 

B.5. Jelenleg      /     tanévben   -ik osztályos/évfolyamos tanuló/hallgató. 
 

B. 5. 1. Nevezett tanulói/hallgatói jogviszonya az elızı tanévben (felsıfokú oktatási intézmény esetén félévben) is   igen  nem 

 intézményünkben állt fenn.     
 

B.6. A tanulói jogviszony megszőnésének várható idıpontja: 
 

    év   hó   nap 
 

B.7. A tanulói/hallgatói jogviszonya szünetel  igen  nem Szünetelés oka: ___________________________________________ 
 

Szünetelés kezdete:     év   hó   nap        Szünetelés vége:     év   hó   nap 
 

Kelt:  ,     év   hó   nap   

             P.H. aláírás 
 
A B.1. és B.2. pontba nem sorolható iskolatípusok és oktatási formák, illetve felnıttképzés esetén a túloldali C. pont kitöltendı!  
 
 



AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY IGAZOLÁSA  

C./ Kizárólag a B. 1. pontba nem sorolható iskolatípusok és B.2. pontba nem sorolható oktatási formák, valamint felnıttképzés 
esetében töltendık ki! 
 

1./  Képzést nyújtó intézmény: ___________________________________________________________________________ 
Iskolarendszeren kívüli / tanfolyami oktatás: _________________________________________________________________ 
Oktatás megnevezése:  ________________________________________________________________________________ 

 

2./  Az intézmény létesítıje: __________________________________________________________________________________ 
Az intézmény fenntartója: _________________________________________________________________________________ 

 

3./  Az intézmény mőködését engedélyezte: _____________________________________________________________________ 
 Engedélyezı határozat száma: ____________________________________________________________________________ 
 

4./  Felnıttképzés esetén a képzés távoktatásban folyik.  igen  nem 
 

4.1./  A felnıttképzésben folyó képzés heti átlagos óraszáma eléri a 7 (hét) órát.  igen  nem 
 

Kelt: _____________, ______ év ____________ hó _____ nap 
 

 P.H. ______________________________ 

aláírás 
K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  

A túloldali nyomtatvány "A"  pontjában a szülı (gyám) nyilatkozatát kérjük, melyet saját kező aláírással kell hitelesíteni. Amennyiben 
az árva nagykorú, a nyilatkozatot saját magának kell kitöltenie, aláírnia.   
A "B"  pontban jelölt részen kell igazoltatni az árva alap-, közép-, illetve felsıfokú tanulmányait. Ezt a részt kizárólag az oktatási 
intézmény töltheti ki.  Az igazolást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha az keltezéssel, aláírással és az oktatási intézmény 
bélyegzılenyomatával ellátott. A "C"  pontot szintén kizárólag az oktatási intézmény töltheti ki, s keltezéssel, aláírással, 
bélyegzılenyomattal kell ellátnia.  

T Á J É K O Z T A T Ó  
A./  Jogosultsági feltételek 
 

A.1. Az árvaellátás a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerő iskolai oktatásban vagy 
felsıoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életév 
betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszőnése elıtt a gyermek megváltozott munkaképességővé válik, ennek tartamára az 
árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. 

 

A.2. Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki  

• betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi,  

• 25. évesnél fiatalabb és felnıttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnıttképzés nem távoktatási formában folyik, 
és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.  

 

Ha az árva magántanulóként folytat tanulmányokat, a magántanulói jogviszony fennállásának okát az oktatási intézmény 
igazolásával vagy egyéb irattal (pl.: orvosi szakvélemény) kell igazolni, melyet ezen igazoláshoz szíveskedjék mellékelni. 

 

A.3.  Felnıttoktatásban az oktatás akkor tekinthetı nappali munkarend szerint megszervezett oktatásnak, ha a tanórák száma a 
kerettantervben a nappali rendszerő oktatás munkarendje szerinti kötelezı tanórai foglalkozások legalább 90%-át eléri. 

 

A.4. Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya, illetıleg a felsıoktatási 
intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya a tanuló, illetıleg hallgató betegsége vagy szülése miatt szünetel. A 
betegség, szülés tényét - ha az nem szerepel az igazolás B.7. pontjában - külön igazolni kell.  

 

B./  Bejelentési kötelezettség 
 Az árvaellátásra jogosult személy, illetıleg szülıje, gyámja, gondnoka (a továbbiakban: jogosult) a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságnak 15 napon belül köteles bejelenteni, ha  

• az árva elkerült a gyám/gondnok háztartásából, 

• az árva lakcíme megváltozott, 

• az árva a tanulmányait külföldön folytatja,  

• az árva a tanulmányait magántanulóként folytatja,  
• az árva a tanulmányait megszakította, vagy nem nappali  oktatási formában folytatja,  
• az árva tanulói/hallgatói jogviszonya szünetel,  
• az árvaellátásra jogosultnak egyéb ellátást (rokkantsági járadék, más jogszerzı jogán árvaellátás) állapítanak meg,  
• olyan körülmény következik be, mely az árvaellátásra jogosultságot befolyásolja. 

B.1. Jogosultsági feltételek igazolása 
Iskolai tanulmányok címén megállapított árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az árvaellátásra jogosultat 
középiskolai tanulmányok esetén évente, felsıfokú tanulmányok esetén félévente, tanulmányai igazolására hívja fel. 
Amennyiben a kiküldött iskolai igazolást a jogosult nem küldi vissza, az ellátás folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az 
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kibocsátott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 75/C. §-a alapján felfüggeszti. 

 (1019/15)  


