
NYILATKOZAT*  
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 

1. A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló halmozottan hátrányos 
helyzetű. 

2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló után különböző többletszolgáltatások igényelhetők 
(különösen ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás, Útravaló Ösztöndíjprogram, Szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program), amelyek a tanuló iskolai 
sikerességét segítik elő. 

3. Ahhoz, hogy a tanuló jogosultságát meg lehessen állapítani az ismertetett szolgáltatásokra, 
ismerni kell azt az információt, amely a halmozottan hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges. A 
gyermek akkor minősül halmozottan hátrányosnak, ha a törvényes felügyeletet gyakorló szülő, 
illetve szülők legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be sikeresen. 

4. Ilyen adat felvételére csak és kizárólag az érdekelt önkéntes nyilatkozata alapján kerülhet sor. 
 

Gyermek neve Születési 
hely, idő 

Intézmény neve, 
ahová a gyermek 

jár 

Intézmény címe Évfolyam, 
amelyre a 
gyermek 

jár* 

A gyermek még 
nem jár 
iskolába 

            

            

            

            

 
*Amennyiben az adatlap kitöltésekor az iskolai tanév már befejeződött, az utolsó lezárt tanévre 

vonatkozóan kell az adatokat megadni. 
Szülők adatai: 

 
A) 

Név:   

Születési hely, idő:   
 
B) 

 
Név:   

Születési hely, idő:   

 
Ha a törvényes felügyeletet a kérelmező egyedül gyakorolja, a B) táblázatot nem kell kitölteni. 
A nyilatkozatban közölt adatokat a jegyző kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet 

meghatározására használhatja fel, illetve az óvodai, iskolai körzethatároknak a jogszabályban 
előírtak szerinti kialakításához, valamint igazolhatja azt, hogy a tanuló jogosult-e a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő egyéb juttatásokra. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyolcadik iskolai évfolyamnál nem 
fejeztem be több iskolai évfolyamot, és a fent leírt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Kelt: ........................... év ............. hó ..... nap 

................................................ 
nyilatkozó aláírása 
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