
 

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definíciójának változásai 2013. 

szeptember 1-jétől 

 

 

VÁLTOZÁS!!! 

A HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET 

MEGÁLLAPÍTÁSÁT A SZÜLŐNEK KÉRNIE KELL! 

 

 

2013. szeptember 1-jétől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyett már a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a 

rögzíti.  

 

Ennek értelmében: 

 

1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,  

 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 igénylésekor a szociális törvény 

(1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti 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. 

 

2. Halmozottan hátrányos helyzetű 

 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c)pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

 

b) a nevelésbe vett gyermek, 



 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek –függetlenül attól, hogy 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű –továbbra is jogosult  

 az ingyenes tankönyvre,  

 az óvodában és az iskola 1–8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, 

  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó minden egyéb juttatás, 

kedvezmény igénybevételére. 

 

További információ, gyakran ismételt kérdések: 

http://www.kormany.hu/hu/gyik/a-hatranyos-hh-halmozottan-hatranyos-helyzet-hhh-

megallapitasarol-es-a-kapcsolodo-kedvezmenyekrol 

További információ iskolánk honlapján, a www.thuri-varpalota.hu címen található:  Az „Iskolánk - 

ifjúságvédelem” menüpont alatt! 

http://www.kormany.hu/hu/gyik/a-hatranyos-hh-halmozottan-hatranyos-helyzet-hhh-megallapitasarol-es-a-kapcsolodo-kedvezmenyekrol
http://www.kormany.hu/hu/gyik/a-hatranyos-hh-halmozottan-hatranyos-helyzet-hhh-megallapitasarol-es-a-kapcsolodo-kedvezmenyekrol
http://www.thuri-varpalota.hu/

