
Környezettanulmány 
 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 
 
A környezettanulmány készítésének ideje: ………………….…………………………….….. 

Az érintett gyermek, gyermekek neve: ………………………………………………….……. 

Cím (a hely, ahol a környezettanulmány készült): …………………………………………… 

A gyermek, gyermekek lakcíme: …………………………………………………………….. 

 
A vizsgált ingatlanban életvitelszerően élık adatai 

 
A lakásban életvitelszerően a gyermekkel együtt élı, közeli hozzátartozók: 
 

Név Születési idı Rokoni kapcsolat 
   
   
   
   
 
A lakásban a gyermekkel és családjával együtt élı egyéb személyek adatai: 
 

Név Születési idı Kapcsolat, együttélés minısége 
   
   
   
   
 

A lakásra vonatkozó adatok 
(Felsorolás esetén a megfelelı választ húzza alá!) 

 
A törvényes képviselı/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlı (egész 

lakást bérel), bérlıtárs, társbérlı, albérlı (lakáson belül helyiségeket bérel), ágybérlı, 

szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb: ……………………………… 

Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, többlakásos lakóház (pl. bérház, 

társasház), üdülı, nem lakás céljára szolgáló helyiség, egyéb: ……………………………….. 

Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb: …………………….. 

Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.): ……………………………… 

Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás 
 
Alapterület: ………………….  A lakószobák + félszobák száma: ………….. 
Egyéb helyiségek, elıszoba, elıtér, étkezı, konyha, fürdıszoba, WC, fürdıszoba-WC, egyéb: 

……………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………….. 



Udvar, kert: …………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………….……………………………… 

 
Főtése: távfőtés, központi főtés, egyedi főtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa) 
 
Közüzemi szolgáltatások: ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Főtési, fızési, tisztálkodási lehetıségek biztosítottak-e, mőködnek-e? Ha valamelyik hiányzik 
vagy nem használható, jelezze az okát is! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
A lakás jellemzıinek leírása (állapota, felszereltsége, bútorzata, tisztasága): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
A család élettere, lakókörnyezete, a gyermek nevelésének feltételei: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Található-e a gyermek, gyermekek lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, amely testi 
épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlıdésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából 
adódó veszély; az épület nedvesedése, penész megjelenése, fedetlen kút; veszélyes állatok; 
vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)?* 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
A gyermek, gyermekek ellátására, lakókörülményeire vonatkozó adatok* 
 
Környezet- a gyermek, gyermekek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját 
szoba, ágy, játékok, illetve könyvek meglétére vonatkozó fontosabb információk): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 



Van-e a gyermeknek, gyermekeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelı, 
nyugodt, békés helye? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Dátum: ……………………………………….. 
 
Javaslatok az adatlapot kitöltı szolgáltató, hatóság részérıl: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Aláírás (az adatlapot kitöltı részérıl): ………………………………… 
 
 
Dátum: ………………………………………. 
 
 
Jelen lévı szülık, törvényes képviselık aláírása rokonsági fok megjelölésével (anya, apa, 
nagyszülı stb.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Útmutató a kitöltéshez 
 
Az adatlap funkciója: A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges 
környezettanulmány készítése, a gyermek és szülei életkörülményeinek felmérése. 
 
Az adatlap kitöltıje: Felkérésre a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, a hátrányos helyzet, 
halmozottan hátrányos helyzet megállapításában eljáró települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalának ügyintézıje. 
 

Segédlet a lakás komfortfokozatának megállapításához 
Az 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-ában szereplı meghatározás alapján: 

 
1. ) Komfortos az a lakás, amely legalább: 
12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával, fızıhelyiséggel (ennek hiányában további, 
legalább 4 négyzetméter alapterülető, a fızést lehetıvé tevı, önálló szellızéső lakótérrel, 
térbıvülettel), fürdıhelyiséggel és WC-vel valamint közmővesítettséggel; melegvíz-ellátással; és 
egyedi főtési móddal (különösen szilárd- vagy olajtüzeléső kályhafőtéssel, elektromos hıtároló 
kályhával, gázfőtéssel) rendelkezik. 



 
2. ) Félkomfortos az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg de legalább: 
12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyiséggel (ennek hiányában további, 
legalább 4 négyzetméter alapterülető, a fızést lehetıvé tevı, önálló szellızéső lakótérrel, 
térbıvülettel), továbbá fürdıhelyiséggel vagy WC-vel, közmővesítettséggel (legalább villany- és 
vízellátással); és egyedi főtési móddal rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy szemben a komfortos 
lakással itt nem található meg a WC- és fürdıhelyiség együttesen, valamint nincs melegvíz-ellátási 
rendszer! 
 
3. ) Komfort nélküli az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de 
legalább: 
12 négyzetmétert meghaladó alapterülető lakószobával és fızıhelyiséggel (ennek hiányában további, 
legalább 4 négyzetméter alapterülető, a fızést lehetıvé tevı, önálló szellızéső lakótérrel, 
térbıvülettel), WC használatával és egyedi főtési móddal rendelkezik, valamint a vízvétel lehetısége 
biztosított. Fontos kiemelni, hogy szemben a félkomfortos lakással, a fürdı- és WC-helyiség nem a 
lakás tartozéka, de az illemhely használata megoldott, vezetékes vízellátás nincs, csupán a vízvételi 
lehetıség biztosított! 
 
4. ) Szükséglakás az olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) 
a) alapterülete 6 négyzetmétert meghaladja; 
b) külsı határoló fala legalább 12 centiméter vastag téglafal vagy más anyagból épült ezzel 
    egyenértékő fal; 
c) ablaka vagy üvegezett ajtaja van; továbbá 
d) főthetı; és 
e) WC használata, valamint a vízvétel lehetısége biztosított. 
 
* Amennyiben az adatlap "Található-e a gyermek, gyermekek) lakókörnyezetében olyan veszélyforrás, 
amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlıdésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából 
adódó veszély; fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, 
szórakozóhely stb.)?" kérdésére igen a válasz, a gyermekjóléti szolgálat köteles alapellátás keretében 
segítséget nyújtani a család számára, a veszélyeztetı tényezık felszámolása érdekében, függetlenül 
attól, hogy korábban a gyermek a gyermekjóléti szolgálat látókörébe került-e. 
 
A "Javaslatok az adatlapot kitöltı szolgáltató, hatóság részérıl" pontban szükséges kitérni arra, hogy a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A §. (1) 
bekezdésének c) pontjában meghatározottak szerint fennállnak-e azon körülmények a vizsgált 
ingatlanban, melyek hátrányosan befolyásolják, vagy korlátozzák a gyermek egészséges fejlıdését. 
Az adatlap továbbítása: 
 
Az adatlap továbbítandó a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
tekintetében eljáró települési önkormányzat jegyzıje felé. 
 
Amennyiben a feltárt helyzet a környezettanulmányt készítı álláspontja szerint szükségessé teszi a 
védelembe vétel vagy más gyermekvédelmi intézkedés elrendelését, köteles jelezni/javaslatot tenni az 
illetékes járási gyámhivatalnak, illetve megtenni az alapellátásban lehetséges lépéseket! 


