
MEGÁLLAPODÁS  

Örökbe fogadni szándékozó személlyel 

amely létrejött az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek 

tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III.13.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően 

egyrészről: 

Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány  

Cím: 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: 

Örökbe fogadni szándékozó személy: 

1.  2. 

Név:   ............................................................   ...................................................................  

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

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

Lakcím: .......................................................   ...................................................................  

az alábbiak szerint: 

a.) A Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány (továbbiakban: Fészek Alapítvány) közreműködik, 

hogy a vér szerinti szülő és az örökbefogadó között kapcsolat jöjjön létre egy gyermek, a jelen megállapodásban megjelölt 

örökbefogadók általi örökbefogadására. A Fészek Alapítvány figyelembe veszi az örökbe fogadni szándékozók által 

kitöltött adatlapon (lásd: Megállapodás Örökbe fogadni szándékozó személlyel, 1. sz. melléklet.) megjelölt elvárásokat a 

gyermekkel szemben.  

b.) Kapcsolattartás módja: telefonon, postai úton, elektronikus úton és személyes kapcsolatfelvétel útján. 

c.) A megállapodás felülvizsgálatára évente, minden év januárjában kerül sor. A Fészek Alapítvány elektronikus 

megkeresésére az Örökbe fogadni szándékozó írásban nyilatkozik a megállapodás fenntartásáról.  

d.) Az örökbe fogadni szándékozó személy tudomásul veszi, hogy a Megállapodás, valamint évente a fenntartói nyilatkozat 

érvényességéhez évi 15 000 Ft (azaz tizenötezer forint) költségátalányt a Fészek Alapítvány számlájára át kell utalnia. Az 

Alapítvány számlaszáma: Erste Bank11996217-06366267-1000008. 

e.) Megállapodás felmondása: a Megállapodást mind a két fél írásban mondhatja fel. Az Alapítvány a köteles felmondását 

indokolni, örökbe fogadni szándékozónak indoklási kötelezettsége nincs. A személyes adatok kezelésére a Fészek 

Alapítvány mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak vonatkoznak. 

f.) Érvényes Megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az örökbe fogadni szándékozó az alábbi dokumentumokat postai úton 

megküldi a Fészek Alapítvány számára: Megállapodás örökbe fogadni szándékozó személlyel”, a Megállapodás 1. 

számú melléklete értelemszerűen kitöltve, örökbefogadásra alkalmas jogerős határozat másolata, és a 

költségátalány befizetéséről szóló igazolás vagy annak másolata. A Megállapodás megkötésével az örökbe fogadni 

szándékozó hozzájárul az egyéb személyes adatainak a kezeléséhez a Fészek Alapítvány mindenkor hatályos Adatvédelmi 

szabályzatában foglaltak szerint. Elérhető a www.feszekalapitvany.hu oldalon. 

g.) az örökbe fogadni szándékozó személy bejelentési kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, ha vele szemben a megállapodás 

megkötését követően az örökbefogadást kizáró ok keletkezik.  

h.) Örökbe fogadni szándékozó kijelenti, hogy rendelkezik érvényes alkalmassági határozattal és amennyiben más szervezet 

által közvetített gyermek örökbefogadása történik, akkor az örökbefogadás jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 

erről tájékoztatja az Alapítványt.  

i.) Az örökbe fogadni szándékozók kijelentik továbbá, hogy az Adatkezelési Szabályzatban, a Fészek Alapítvány közvetítéssel 

kapcsolatos szabályzatában foglaltakat elfogadják. 

j.) A megállapodás aláírásával és elküldésével az Örökbefogadó szülő(k) elfogadják a Fészek az Örökbefogadókért és 

Örökbefogadottakért Alapítvány mindenkori Adatvédelmi szabályzatát.  

 

Dátum:  ..............................................  

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

 Örökbefogadó szülő(k)  Fészek az Örökbefogadókért  

  és Örökbefogadottakért Alapítvány 

http://www.feszekalapitvany.hu/


1. számú melléklet 

 

Adatlap Örökbe fogadni szándékozó személy számára 

 

 Felvétel kelte: .........................  

Regisztrációs szám: ................................  

 

 

1. Örökbe fogadni szándékozó személyek személyes adatai: (Az adatszolgáltatás kötelező!) 

Végeztek tanfolyamot:  Igen / Nem  

Ha igen, mikor? …………………. 

1. Anya adatai: 

Neve:   ..............................................................................................................  

Születési helye:  ..............................................................................................................  

Születési idő:  ..............................................................................................................  

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

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

Lakóhely:  ..............................................................................................................  

Tartózkodási hely:  ..............................................................................................................  

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

 

2. Apa adatai: 

Neve:   ..............................................................................................................  

Születési helye:  ..............................................................................................................  

Születési idő:  ..............................................................................................................  

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

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

Lakóhely:  ..............................................................................................................  

Tartózkodási hely:  ..............................................................................................................  

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

 

 

 



II. Alkalmasságot megállapító gyámhivatal (Az adatszolgáltatás önkéntes!) 
 

Megnevezése:  ..........................................................................................................  

Határozat száma:  ..........................................................................................................  

Kelte:  ..........................................................................................................  

Jogerős (érvényességi ideje): ............................................................................................  

 

III. A gyermekkel kapcsolatos elvárások: (Az adatszolgáltatás önkéntes!) 
 

Gyermekek száma: - 1 gyermek - testvérek is: számuk: 

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?  .....................................................................................  

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

  



IV. A gyámhivatal döntése alapján milyen gyermek örökbefogadására alkalmas? 

 

 1 gyermek testvérek is: számuk: 

 

 fiú lány 

 

 Életkora:   ......... év  ................ hónaptól  ............ év  ............... hónapig 

 

V. Családban nevelkedő gyermek(ek) életkora: 

 

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

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

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

 

Alulírottak aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az általunk feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, azokat 

örökbefogadás céljából adtuk át a Fészek Alapítványnak, valamint átvettük az Adatkezelési Tájékoztatót 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. 

 

 

 

 

Dátum:  ..............................................  

 

 

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

 Örökbefogadó szülők  Fészek az Örökbefogdókért és  

  Örökbefogadottakért Alapítvány 

 

 

  



2. számú melléklet 

Adatkezelési Tájékoztató 

Örökbefogadó személyek számára 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamit a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló az 1997. évi XXXI. tv. 134-142. §-ban foglaltak szerint, továbbá a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, valamint az 

örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és 

működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusainak alapján az 

Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány (a továbbiakban Adatkezelő) az Érintettek 

számára az alábbi tájékoztatást adja. 

Adatkezelő:  

 

Neve: Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány 

Címe: 2030 Érd, Mátyás király utca 48. 

Képviseli: Katona Andrea 

E-mail cím:  katona.andrea@feszekalapitvany.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: Vidák Viktória 

E-mail cím: adatvedelem.feszekalapitvany@gmail.com 

 

1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama, adatkezelők köre, 

adat forrása, adattovábbítás   

Adatkezelés célja:  jogi kötelezettség teljesítése. 

Adatkezelés 

jogalapja: 
72/2014. (III.13.) Korm. rendelet. 8§ (2) bekezdés 

Kezelt adatok köre: 
név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely és idő, TAJ szám, telefonszám, 

továbbá az 1. sz. mellékletben található adatok. 

Időtartama: 

a Megállapodás megkötésének dátumától, vagy az utolsó fenntartói nyilatkozat dátumától 

számítva 5 év, mely után az adatok megsemmisítése oly módon történik, hogy azok 

helyreállítása többé már nem lehetséges. 

Adatkezelők köre 
azok a személyek, akik jogosultak a Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért 

Alapítvány adatainak kezelésére, és a titoktartási szerződést aláírták. 

Adatok forrása közvetlenül az érintettől. 

Adattovábbítás 

az érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására kizárólag az 

érintett hozzájárulása, illetve a törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott 

terjedelemben kerülhet sor. 

Adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye: 

amennyiben az érintett a személyes adatokat nem adja meg, nem jöhet létre Megállapodás.  

 

2. Profilalkotás 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató 2. pontjában meghatározott célból kezelt személyes adatok vonatkozásában 

profilalkotást nem végez. 

mailto:katona.andrea@feszekalapitvany.hu
mailto:adatvedelem.feszekalapitvany@gmail.com


 

3. Címzettek 

3.1. Az érintett személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítására kizárólag az érintett 

hozzájárulása, illetve a törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor. 

 

4. Az érintett jogai 

Az érintettnek joga van a rá vonatkozó adatokba való betekintésre, az adatok módosítására. Betekintésre az 

Adatkezelő írásban történt megkeresése után, a felek által egyeztetett módon van lehetőség. Az érintett 

kérésére az adatokat meg kell semmisíteni. Azon adatok törlése nem lehetséges, amelyeket az Adatkezelő az 

adatszolgáltatási kötelezettsége miatt gyűjt. Az érintett 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. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa 

kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az 

informacio.feszekalapitvany@gmail.com címre kell eljuttatni. Az Alapítvány köteles a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre 

irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő 

a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az 

adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

 

5. Jogorvoslati tájékoztatás  

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésével, kérelmével, panaszával, a Fészek 

Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségek valamelyikén, amely megkeresésre az 

adatvédelmi tisztviselő 30 napon belül köteles válaszolni 

 

Amennyiben az Érintett a Fészek Alapítvány személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységével, 

vagy mulasztásával összefüggésben jogorvoslatot kíván igénybe venni, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál, azaz az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál teheti azt meg, továbbá bírósági 

jogorvoslattal élhet. 

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint – az 

érintett lakóhelye, vagy tartózkodás helye szerinti törvényszék előtt megindítható.  

 

A Hatóság elérhetősége: 

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; 

telefon: (+36) 1/391-1400; fax.: (+36) 1/391-1410; internet: http//www.naih.hu; 

email: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
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3. számú melléklet 

Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány szabályzata 
a nyílt örökbefogadás közvetítésével kapcsolatban 

1. A Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány (továbbiakban 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 a jelentkezőre vonatkozó Megállapodás és annak 1. számú 

melléklete, az alkalmasságról szóló jogerős határozat másolata, és a költségátalány befizetését igazoló 

bizonylat vagy annak másolata megérkezik az Alapítvány címére (2030 Érd, Mátyás király utca 48.) 

megérkezik. A költségátalány befizetése lehetséges bankszámlára való utalással (11996217- 06366267-

10000018). A költség átalány összege: 15.000,- Ft/év, amely tárgyévre értendő. Minden év első 

hónapjában kérjük nyilatkozatukat, hogy fenntartják-e regisztrációjukat, valamint a tárgyévre vonatkozó 

költségátalány 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 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 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. 

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, 2020. január 9.  


