
HALMOZOTT/ HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
 

Vonatkozó jogszabályok: 
 

 1997. évi XXXI. tv.,a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  
 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló  
 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 
 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatósági szervezetéről és illetékességéről 
 

Illetékesség:  
 
Lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzője 
 
Az ügyintézés helye: 
 
Seregélyesi Polgármesteri Hivatal (8111 Seregélyes Széchenyi út 5.)  
Igazgatási és Ügyviteli Iroda  
 
Ügyfélfogadási idő: 
 
Hétfő:  08.00-12.00 és 12.30.-16.00 
Szerda: 08.00-12.00 és 12.30.-17.30 
Péntek: 08.00-11.30 

 
Jogosultság feltételei: 
 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a 3. 
számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 
Az A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn illetve a 
megállapítás iránti eljárás nincs folyamatban. 
A 3. számú. melléklet A) lapja Személyi adatok és a 3. számú melléklet B) lapjának 
kitöltésével, ha a gyarmek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem 
benyújtásának időpontjában fennáll. 
 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy, halmozottan 
hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül kettő fennáll.: 
 



a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végezettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján- megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igényléskor aktív korúak ellátására jogosult vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben  vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban , 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 
Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül 
– alapfokú iskolai végzettséget tanúsít 

A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos helyzet illetve a halmozottan hátrányos 
helyzetet megállapításáról határozatot hoz. 

Illeték: 
Az eljárás költség és illetékmentes  

 
További információ kérhető a 22/447-002-es telefonszámon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

B) lap 
 

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek 
részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 

fennállásának megállapítását 

1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! 
Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, 
mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell!) 
    Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezem.  
 
        …………………………………………...    …………………………… 
         szülő/családbafogadó gyám aláírása    szülő aláírása 
 
2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE, NEVELÉSI-
OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ 
ADATOK 

Gyermek 
(nagykorúvá vált 
gyermek) neve 

A bölcsőde, nevelési-oktatási, felsőoktatási 
intézmény teljes neve, ahol a gyermek bölcsődei, 
óvodai ellátásban részesül vagy a tanuló, hallgató 

tanul 

Az intézmény címe 
(irányítószám, településnév, 

utca, házszám) 

      
      
      
      
      

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap 
4. pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, 
felsőoktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a 
gyermek, tanuló, hallgató ténylegesen jár.] 

 
3. EGYÉB NYILATKOZATOK 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Kelt, ……………………………………… 
 

………………...……..…… 
szülő/családbafogadó 
gyám/nagykorúvá vált 

gyermek  
aláírása 



 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ: 
 

Amennyiben a gyermek, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságának megállapítására már a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
fennállásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően sor került, a B) lap 
önállóan is benyújtható oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap I.) Személyi 
adatokra vonatkozó részének 1–3. pontját tartalmazó részét.  
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó 
gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek 
igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 
nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami 
foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala – (alacsony foglalkoztatottság, melynek 
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 
szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény). 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 
.  
(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának 
elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem 
befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.) 
 

 


