Fészek Alapítvány szabályzata
a nyílt örökbefogadás közvetítésével kapcsolatban

1. A Fészek Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál életkortól, családi
állapottól, a nevelt gyermekek számától és státuszától függetlenül, akik rendelkeznek
hatályos örökbefogadói engedéllyel.
2. A regisztráció akkortól aktivizálódik, ahogy az éves költség átalány és a jelentkezőre
vonatkozó adatlap az Alapítvány címére (2030 Érd, Mátyás király utca 48.) megérkezik.
A költség átalány befizetése lehetséges bankszámlára való utalással (1199621706366267-10000018). A költség átalány összege: 15.000,- Ft/év. Minden év első
hónapjában kérjük nyilatkozatukat, hogy fenntartják-e regisztrációjukat, valamint a
tárgyévre vonatkozó költség átalány befizetését.
3. A Fészek Alapítvány a várakozók számára találkozót, személyes elbeszélgetést,
tanfolyamot szervez, csoportos formában, a regisztráltak igényének megfelelően.
4. A regisztráltak a Fészek Alapítvány minden programjáról értesülhetnek honlapunkon
keresztül, a megjelenés önkéntes és semmilyen kapcsolatban nincs a közvetítéssel.
5. Megvalósult közvetítés esetében (jegyzőkönyv felvétel gyermekenként), a Fészek
Alapítvány 70.000,- Ft költségtérítésre tart igényt, melynek befizetése átutalással
történik az Alapítvány folyószámlájára „költségtérítés” megjegyzéssel.
6. Ha a vér szerinti szülő és az örökbefogadó között közvetlen kapcsolat, személyes
ismeretség van, a Fészek Alapítvány kész a gyámhivatali nyilatkozattételnél és az
ügyintézésben közreműködni. A Fészek Alapítvány közreműködésének feltétele, hogy
az örökbe fogadni szándékozó rendelkezzék a hatályos jogszabályok szerinti
alkalmassági határozattal, regisztráljon a Fészek Alapítványnál, valamint a vér szerinti
szülő kész legyen megállapodást kötni szervezetünkkel.
A Fészek Alapítvány ebben az esetben is 70.000,- Ft költségtérítés befizetésére tart
igényt, melynek befizetése csekken vagy átutalással történhet „költségtérítés”
megjegyzéssel.
7. A Fészek Alapítvány semmilyen formában és semmilyen körülmények között nem
fogad el kikötéseket a gyermekek etnikai hovatartozásával kapcsolatban. A vér szerinti
szülő és a gyermek elfogadása azonban egyedül az örökbefogadó döntése, mely döntés
nem befolyásolja a gyermek visszautasítása esetén a további örökbefogadás esélyét.
8. A vér szerinti szülő kérésére jegyezzük a szülő és a gyermeke etnikai hovatartozását és
ezt az örökbefogadóval közöljük.
9. A Fészek Alapítvány a regisztráció elfogadásával nem garantálja, hogy a közvetítés
létrejön.
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10. A Fészek Alapítvány nem támogatja a vér szerinti szülő és az örökbefogadó
örökbefogadás utáni közvetlen kapcsolatát. A Fészek Alapítvány vállalja, hogy a vér
szerinti szülő írásos illetve telefonon történő megkeresésére az örökbefogadó által e
célból, írásban, e-mailben, telefonon rendelkezésünkre bocsátott, gyermekre vonatkozó
általános információkat átadja.
11. A Fészek Alapítvány az örökbefogadás jogerőre emelkedése után is az örökbefogadó
család rendelkezésére áll orvosi, pedagógiai, nevelési stb. kérdésekben tanácsadással és
szakemberek segítségével az igényeknek megfelelően.
12. A Fészek Alapítvány az ehhez szükséges engedélyek meglétével vállalja az
örökbefogadó család nyilatkozata és megbízása alapján az utánkövetést.
13. Az Alapítvány támogatja és ajánlja a regisztráltaknak, hogy jelentkezésüket adják be a
többi közvetítéssel foglalkozó civil szervezethez is, így örökbefogadási esélyük
jelentősen megnő.
Budapest, 2017. január 9.

................................
Katona Andrea
Kuratórium elnöke
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FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Adatvédelmi Szabályzat megalkotásánál a 2011.évi CXII. törvény, az 1997. évi
XXXI. tv. 134-142. §, a 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, valamint a 72/2014.
Kormányrendelet előírásainak megfelelően jártunk el.
A FÉSZEK ALAPÍTVÁNY munkája során személyes adatokat rögzít, kezel és semmisít
meg. Az Adatvédelmi Szabályzat minden pontja kötelező érvényű a FÉSZEK
ALAPÍTVÁNY tevékenységében részt vevő minden szakember számára és titoktartási
kötelezettség megtartása mellett írásos nyilatkozatot tesz annak ismeretéről és
elfogadásáról. Az adatkezeléssel megbízott személy: Katona Andrea.
1. A FÉSZEK ALAPÍTVÁNY minden vele kapcsolatba kerülő ügyfélről - a vér szerinti
szülőről, az örökbe adandó gyermekről, az alkalmassági határozattal rendelkező örökbe
fogadni szándékozó szülőről, utánkövetésben részt vevő örökbefogadó családról nyilvántartást vezet. A nyilvántartáson rögzíteni kell a felvétel sorszámát és időpontját.
2. A nyilvántartólapon a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az ügyfélre vonatkozó
személyes adatok, TAJ szám, stb. szerepelnek. Az ügyfél különleges adatai (etnikai
hovatartozás, egészségi állapot) is feltüntethetők, amennyiben ezt az ügyfél igényli,
illetve ahhoz hozzájárul. Csak olyan személyes adat kezelhető, mely rögzítését hatályos
jogszabály írja elő, az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, és csak a
cél megvalósításához szükséges ideig.
3. A nyilvántartólap tartalmazza a nyilvántartásba vétel célját is (örökbe fogadni
szándékozó, vér szerinti szülő, nevelőszülő, örökbe adandó gyermek, utánkövetésben
részt vevő örökbefogadó szülő).
4. A nyilvántartólap felvételekor az ügyféllel közölni kell, hogy az adatszolgáltatás egy
része előírt regisztrációjához, már részre önkéntes és írásban tájékoztatni kell adatai
kezelésével kapcsolatos tényeket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és a jogorvoslat lehetőségeire is. Az ügyfél a
nyilvántartólap aláírásával igazolja az írásos tájékoztató átvételét és megértését,
valamint igazolja a felvett adatok helyességét.
5. A felvett és kezelt nyilvántartásokat tárgykörönként elkülönítve kell kezelni. Így külön
kezelendő az örökbe fogadni szándékozók, vér szerinti szülők, örökbefogadottak, illetve
az utánkövetésben részt vevő örökbefogadó családok nyilvántartása. A megszűnt ügyek
nyilvántartását a folyamatban lévő ügyektől elkülönítve, a tárgyköri tagozódást
megtartva kell kezelni.
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6. A felvett adatok elektronikus úton is rögzítésre kerülnek a tárgykörönkénti tagozódást
megtartva. Az adatok helyesbítésére, kezelésére, megsemmisítésére a manuális
nyomtatványok esetén alkalmazott szabályok érvényesek. A Fészek Alapítvány
kötelessége, hogy a vele szerződésben álló ügyfelek által benyújtott iratokat is az
adatkezelés szabályainak megfelelően kezelje. Adott szerződés megszűnésekor az
ügyfél által benyújtott iratokat az ügyfél által megadott postacímre postázzuk.
Amennyiben az ügyfél nem fellelhető, a rá vonatkozó iratokat 5 évig megőrizzük. Az
adatlapokat a szerződéskötés dátumát figyelembe véve, öt év után lehet
megsemmisíteni. A megsemmisítés oly módon történik, hogy az adatok helyreállítása
többé nem lehetséges.
7. Az ügyfélnek joga van a rá vonatkozó adatokba való betekintésre, az adatok
módosítására. Az ügyfél kérésére az adatokat meg kell semmisíteni. Az ügyfél az
adatmegsemmisítési igényét írásban kell hogy jelezze. Az adatok megsemmisítése az
adatok kezelésével megbízott személy és a szakmai vezető írásos engedélyével,
jegyzőkönyvezés mellett történhet. A megsemmisítés oly módon történik, hogy az
adatok helyreállítása többé nem lehetséges.
8. A személyi adatok kezelésének biztonságáért az adatok kezelésével megbízott személy,
a kuratórium elnöke és a szakmai vezető felelős. Az adatlapok, megállapodások, egyéb
iratok biztonságos tárolása a Fészek Alapítvány rendelkezésére bocsátott helyiségben
történik.
Budapest, 2017. január 9.
Adatvédelmi felelős: Dr. Vidák Annamária

..…..………………….
Katona Andrea
kuratórium elnöke
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FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány
2030 Érd, Mátyás király utca 48.
Bírósági bejegyző végzés száma: 7.Pk.60174/2003./2.
Sorszám: 8825
Adószám: 18247648-1-13
Engedély száma: 17750-2/2007. SZMM.

ADATLAP
ÖRÖKBE FOGADNI SZÁNDÉKOZÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE
Az adatszolgáltatás önkéntes!
Regisztrációs szám:

14.

felvétel kelte: ..............

Örökbe fogadni szándékozó személyek személyes adatai:

Anya adatai:
Neve:

..................................................................................................

Születési helye:

..................................................................................................

Születési idő:

..................................................................................................

Anyja neve:

..................................................................................................

Állampolgársága:

...........................

Lakóhely:

...................................................................................................

Tartózkodási hely:

...................................................................................................

Telefonszám: .................................

TAJ szám: …..........................................

elektronikus levél:...............................................

2. Apa adatai:
Neve:

..................................................................................................

Születési helye:

...................................................................................................

Születési idő:

...................................................................................................

Anyja neve:

...................................................................................................

Állampolgársága:

...............................

Lakóhelye:

...................................................................................................
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TAJ szám:..........................................

Az adatszolgáltatás önkéntes!
Tartózkodási helye:

....................................................................................................

Telefon: ...................................

15.

elektronikus levél:..................................................

Alkalmasságot megállapító gyámhivatal

Megnevezése:

...................................................................................................

Határozat száma:

...................................................................................................

Kelte:

...................................................................................................

Jogerős:

...................................................................................................

16. Gyermekkel kapcsolatos elvárások:
Gyermekek száma:

- testvérek is: számuk........

- 1 gyermek

Gyermek neme:
- fiú
- lány
(Amennyiben a gyermek neme fiú és lány is lehet, mindkettőt jelöljék be.)
Életkora:

..........év .........hónaptól ............ év ..................hónapig

Egészségi állapota: ..........................................................................................................
Milyen betegségeket, fogyatékosságokat fogad el: ........................................................
..............................................................................................................................................
Mi az ami egészügyi szempontból kizáró tényező? .......................................................
..............................................................................................................................................
Milyen egyéb elvárásai vannak a gyermekkel szemben? ..............................................
..............................................................................................................................................
Mi az, ami kizáró tényező lehet? .....................................................................................
..............................................................................................................................................
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Az adatszolgáltatás önkéntes!
IV. A gyámhivatal döntése alapján milyen gyermek örökbefogadására alkalmas?
1 gyermek
fiú

testvérek is: számuk:.............
lány

Életkora: ........ év ........... hónaptól .......... év ............ hónapig
V. Családban nevelkedő gyermekek:

saját/nevelt

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Alulírottak aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az általunk feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek, azokat örökbefogadás céljából adtuk át a Fészek Alapítványnak, valamint
átvettük az Adatkezelési Szabályzatot és a Fészek Alapítvány közvetítésre vonatkozó
szabályzatát, és az abban foglaltakat megértettük és elfogadtuk.
Tudomásul vesszük, hogy a Fészek Alapítvány adataink kezelésével egyidejűleg nem vállal
kötelezettséget arra, hogy számunkra a jelen alkalmassági határozat érvényességén belül
örökbefogadási lehetőséget biztosít.
Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelentkezésünk az éves költségátalány befizetésével válik
aktuálissá.

...........................................
.........................................
örökbefogadó szülők
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.......................................
Fészek Alapítvány

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a 127/2002. (Korm. rend.)-ben foglaltaknak megfelelően
egyrészről:
Fészek Alapítvány 2030 Érd, Mátyás király utca 48.
Bírósági végzés: 7.Pk.60174/2003./2
Sorszám: 8825
Adószám: 18247648-1-13
Engedély száma: 17750-2/2007.SZMM
másrészről:
Örökbefogadó szülő:
17.
Név: .............................................................

2.
.............................................................

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

.............................................................

TAJ sz.: …................................................

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

Lakcím:

................................................

.............................................................

............................................................

............................................................

az alábbiak szerint:
a.) A Fészek Alapítvány, mint szolgáltató közreműködik, hogy a vér szerinti szülő és az örökbefogadó között kapcsolat jöjjön létre egy gyermek fenti örökbefogadók általi örökbefogadására. A
Fészek Alapítvány figyelembe veszi az örökbe fogadni szándékozók által kitöltött adatlapon
feltüntetett elvárásokat a gyermekkel szemben. A szolgáltatás tartalmazza a felkészítő tanfolyami
lehetőséget, a sikeres örökbefogadás utáni családgondozást.
b.) Kapcsolattartás módja: telefonon, postai úton, interneten és személyes kapcsolatfelvétel útján.
c.) A megállapodás felülvizsgálatára évente, minden év januárjában kerül sor. A Fészek Alapítvány
elektronikus megkeresésére örökbefogadó írásban nyilatkozik megállapodás fenntartásáról.
d.) Megállapodás felmondása: a Megállapodást mind a két fél írásban mondhatja fel. Szolgáltató
köteles felmondását indokolni, Örökbefogadónak indoklási kötelezettsége nincs. A személyes
adatok kezelésére az „Adatvédelmi Szabályzat” előírásai vonatkoznak.
e.) Megállapodás megkötésével Örökbefogadó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez az
„Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltak szerint.
f.) Örökbefogadó bejelentési kötelezettséget vállal arra, hogy bejelenti amennyiben vele szemben
örökbefogadást kizáró ok keletkezik.
g.) Örökbefogadó kijelenti, hogy rendelkezik érvényes alkalmassági határozattal és gyermek
örökbefogadása esetén az örökbefogadás jogerőre emelkedését követő 15 napon írásban ad erről
tájékoztatást.
Az örökbe fogadni szándékozók kijelentik továbbá, hogy az Adatkezelési Szabályzatban, a Fészek
Alapítvány közvetítéssel kapcsolatos szabályzatában foglaltakat elfogadják.
Dátum:.........................................
......................................
.......................................
örökbefogadó szülők

.......................................
Fészek Alapítvány

