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KKÉÉRREELLEEMM  ÉÉSS  FFEELLVVÉÉTTEELLII  AADDAATTLLAAPP  

 
I. SZEMÉLYES ADATOK      a felvételi beszélgetés dátuma: …………………... 
 

Név: …………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………............................. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………............................ 

Állandó bejelentett lakcím: …………………………………………………………………………………………............................ 

Tényleges tartózkodási hely:  ………………………………………………………………………Tel.: …………………………… 

Gondozási hely a nagykorúvá váláskor: ……………………………………………………..……………………….......................... 

A volt gyám neve: …………………………………………………………………………………………………............................. 

Illetékes gyámhivatal: ………………………………………………………………………………………………........................... 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

MIÉRT KÉRI A FELVÉTELÉT AZ UTÓGONDOZÓ OTTHONBA? 

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

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

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

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

 

II. LAKHATÁS 

Holt tartózkodik életvitelszerűen, hol tölti az éjszakáit? 

▪gyermekotthon  ▪rehabilitációs intézmény   ▪albérlet    ▪ hajléktalan szálló 

▪nevelőszülő  ▪büntetés-végrehajtási intézmény  ▪vérszerinti család  ▪ utca/nem lakás céljára 

▪utógondozó otthon      ▪szívességi lakáshasználat     szolgáló helyiség 

▪kollégium 

Volt-e korábban elrendelt utógondozói ellátása/utógondozása?  igen nem 

intézmény: ………………………………………………………utógondozója neve: ……………………………………………….. 

az ellátás időtartama: ……………………………………………megszűnésének oka:………………………………………………. 

________________________________________________________________________________________________________ 

III. TANULMÁNYOK ÉS MUNKAVISZONY 

Legmagasabb iskolai végzettség:   ▪ ált. iskola  ▪ szakiskola   ▪ szakközépiskola 

▪ szakmunkásképző iskola  ▪ gimnázium 

▪ tanfolyam/átképzés 

Jelenlegi iskola: ………………………………………………………………………......................................................................... 

cím:……………………………………………………………………………………….Tel.: …………………………….. 

Jelenlegi munkahely: ……………………………………………………………………………………........................................... 

cím:……………………………………………………………………………………….Tel.: …………………………….. 

Jellege:   ▪ állandó bejelentett  ▪ diákmunka  ▪ alkalmi  ▪ egyéb 

 

Munkaügyi Központtal kapcsolat: van nincs 

________________________________________________________________________________________________________ 
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IV. JÖVEDELEM ÉS VAGYONI HELYZET 

Havi rendszeres jövedelem:  

 összege 

▪ munkabér ………………. 

▪ családi pótlék ………………. 

▪ árvaellátás ………………. 

 

▪ egyéb pénzbeli támogatás, járadék ………………. mi? ……………………………………………………………….. 

▪ segély ………………. mi? ……………………………………………………………….. 

összesen: ……………….  

Vagyoni helyzet: 

A nagykorúságakor fölszabadult készpénzvagyona összesen: ………………………………………… Ft 

rendelkezik ezzel az összeggel?  igen  egy részével  nem 

A jelenleg rendelkezésre álló vagyona összesen: ……………………………………………….Ft 

 a megtakarítás formája?   ▪ készpénz  ▪ értékpapír ▪ lakás-előtakarékossági szerződés 

Ingatlan:  

▪ lakás/telek  értéke: …………………………………Ft, cím: …………………………………………………………………. 

▪ bérleti jog:       cím: …………………………………………………………………. 

 

Van készpénztartozása (banki hitel, gyorskölcsön)?  nincs  van, összsege:…………………………………………….Ft 

________________________________________________________________________________________________________ 

V. CSALÁDI KAPCSOLATOK 

Tartja a vérszerinti családjával /egyes családtagjaival a kapcsolatot?    igen  nem 

Kikkel? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A kapcsolattartás formája, intenzitása: ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Élnek kiskorú testvérei gyermekvédelmi szakellátásban?    igen  nem 

 név:………………………………………………., gondozási hely: ……………………………………………………….. 

 név:………………………………………………., gondozási hely: ……………………………………………………….. 

 név:………………………………………………., gondozási hely: ……………………………………………………….. 

________________________________________________________________________________________________________ 

VI. BETEGSÉG, SZENVEDÉLYBETEGSÉG 

tartós betegség:   nem  igen, mi? ……………………………………………………………………………….

 terápia/kezelés nem  igen, hol? ………………………………………………………………………………. 

 rendszeresen szedett gyógyszerek: ………………………………………………………………………………………….. 

 

alkoholfogyasztás: nem  igen: mit? …………………………………………………………………………… 

      milyen gyakran? ……………………………………………………………… 

 

drogfogyasztás:   nem  igen: mit? …………………………………………………………………………… 

      milyen gyakran? ……………………………………………………………… 

 terápia/kezelés nem  igen, hol? ………………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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VII. BŰNCSELEKMÉNYEK 

Követett el korábban bűncselekményt?  nem  igen, mit? …………………………………………………………… 

 ítélet:  ▪  szabadságvesztés  ▪  pénzbírság ▪  pártfogó felügyelet ▪  közmunka 

Jelenleg pártfogó felügyelet alatt áll? nem  igen, a pártfogó neve: ……………………………………………….. 

Jelenleg van ellene rendőrségi eljárás? nincs  van, miért?............................................................................................ 

________________________________________________________________________________________________________ 

VIII. HOBBI, ÉRDEKLŐDÉSI KÖR 

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

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

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

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

________________________________________________________________________________________________________ 

IX. MIBEN KÉR SEGÍTSÉGET? – JÖVŐRE VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK 

rövid távú elképzelések, célok hosszú távú elképzelések, célok 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

X. DÖNTÉS:   FELVÉTEL  ELUTASÍTÁS 

 

A felvétel esetleges feltételei:  

a fiatal feladatai határidő 

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

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

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

 

Alulírott utógondozói ellátást kérő kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok 
adataim nyilvántartásba vételéhez, és azok a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv., a 
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a Személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. tv. rendelkezései szerinti felhasználásához. 

 

 …………………………………………. …………………………………………… 
 szolgálatvezető/leendő utógondozó utógondozói ellátást kérő fiatal 
 

 
 


