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MEGÁLLAPODÁS 

örökbefogadás elősegítéséről, örökbefogadáshoz nyújtott közreműködésről1

amely létrejött egyrészről: 

név:  Alfa Magzat-, Újszülött-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (a továbbiakban: Alfa 

Szövetség) 

székhely:  1025 Budapest Vöröstorony lépcső 3., 

levelezési cím:  2071 Páty, Fazekas Mihály utca 84., 

képviselő: dr. Téglásy Imre elnök, 

adószám:  18229570 -1- 41, 

nyilvántartási szám:  01-01-07070 

bankszámlaszám:  OTP Bank Nyrt. 11702036-20642239-00000000 

másrészről az örökbe fogadni szándékozó személy(ek): 

(1) név:  ............................................................ (születési név: ................................................) 

születési hely és idő: ................................................................ 

anyja neve:  ................................................................. 

lakcím: .................................................................  

 (2) név:  ............................................................ (születési név: ................................................) 

születési hely és idő: ................................................................ 

anyja neve:  ................................................................. 

lakcím: .................................................................  

 (a továbbiakban: Örökbefogadó szülő(k) 

 között, az alábbiak szerint: 

1) Az Alfa Szövetség az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetként, a jogszabályok által nyújtott 

kereteken belül közreműködik, hogy a vér szerinti szülő és az Örökbefogadó szülő(k) között kapcsolat jöjjön 

létre újszülött gyermek örökbefogadása érdekében. A kapcsolatfelvétel előkészítése céljából mindkét 

érintett fél részére tájékoztatást ad, információt közvetít. 

2) Az Alfa Szövetség vállalja, hogy a jelentkezők (várakozók) kéréseit, elvárásait figyelembe veszi az örökbe 

adni és örökbe fogadni szándékozók egymásra találásának segítése során és kijelenti, hogy mindenkor a 

születendő vagy már megszületett gyermek érdekeit tekinti elsődlegesnek, amellett figyelembe veszi a 

gyermeket örökbe adó, vér szerinti szülő érdekeit is. 

3) A jelen Megállapodás létrejöttének feltétele, hogy az Örökbefogadó szülő(k) az Örökbefogadó(k) felvételi 

adatlapját is kitöltse és az Alfa Szövetség adminisztratív munkát végző képviselője (alelnök) részére 

megküldje. (név: Kocsis Pálné alelnök, postacím: 6000 Kecskemét, Jégvirág utca 9.) 

1 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/D. §-ában, továbbá az örökbefogadást elősegítő 
és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 
13.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt rendelkezésekre tekintettel létrejött megállapodás 
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4) Az Örökbefogadó szülő(k) vállalja, hogy lehetőségeihez mérten önkéntes munkával, aktív 

közreműködéssel is segíti az Alfa Szövetség élet- és családvédő tevékenységét.  

5) Az Alfa Szövetség tájékoztatja az Örökbefogadó szülő(ke)t, hogy civil szervezetként egyszeri (első 

alkalommal fizetendő) költségtérítést kér, és az Örökbefogadó szülő(k) vállalja, hogy ezen 15 000,- Ft (azaz 

tizenötezer forint) költségtérítést a fent megjelölt bankszámlaszámra befizeti, az erről szóló befizetési 

bizonylatot bemutatja. Ezen túlmenően az Alfa Szövetség semmiféle költséget nem számít fel. 

6) Az Örökbefogadó szülő(k) jelen Megállapodás megkötésekor az örökbefogadásra való alkalmasságot 

megállapító végleges gyámhatósági határozat egyszerű másolatát átadja az Alfa Szövetség képviselőjének. 

7) A felek kapcsolattartása történhet telefonon, postai úton, elektronikus úton (e-mail, online meeting stb.) 

és személyes kapcsolatfelvétel útján. Az Örökbefogadó szülő(k) ennek érdekében vállalja, hogy 

kapcsolattartási adatait önkéntesen az Alfa Szövetség rendelkezésére bocsátja. 

8) Az Örökbefogadó szülő(k) tudomásul veszi, hogy az Alfa Szövetség a közhasznú tevékenységében való 

cselekvő vagy passzív részvétele függvényében évente felülvizsgálhatja a várakozókkal való 

együttműködés hatékonyságát; passzivitás esetén elektronikus levélben hívhatja fel a várakozó(ka)t, hogy 

a megállapodás fenntartásáról írásban nyilatkozzon. 

9) Az Örökbefogadó szülő(ke)t tájékoztatási kötelezettség terheli abban az esetben, ha vele szemben a 

Megállapodás megkötését követően az örökbefogadást kizáró vagy ellehetetlenítő ok keletkezik vagy 

családi jogállásában változás történik, életkörülményei jelentős mértékben – az örökbefogadandó gyermek 

érdekeit jelentősen befolyásoló módon – megváltoznak, vagy az örökbefogadási szándékától eláll. 

10) Az Örökbefogadó szülő(k) vállalja, hogy amennyiben más szervezet által közvetített gyermek 

örökbefogadása történik, akkor az örökbefogadás jogerőre emelkedését követő 30 napon belül erről 

tájékoztatja az Alfa Szövetség vezetőségét. 

11) Az Alfa Szövetség az érintett felek – jogszabályban előírt vagy a felek által önkéntesen megadott – adatait 

kezeli (pl. Örökbefogadó(k) felvételi adatlapján közölt adatok), az erre vonatkozó belső szabályai és a 

közzétett adatkezelési tájékoztatók szerint. A jelen Megállapodás aláírásával az Örökbefogadó szülő(k) 

elismeri, hogy az Alfa Szövetség személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatójának tartalmát 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.  

12) Az együttműködés során és annak megszűnését követően időkorlátozás nélkül a felek mindegyike 

titoktartásra köteles, amely különösen az önkéntes tevékenység során megismert (támogató és 

támogatott személyek) személyes adatainak megőrzését és az egyéb bizalmas információk (pl. 

szakvélemény, életkörülmény, közéleti szerepvállalás stb.) megtartását jelenti. A feleknek tudomása van 

arról, hogy az adatvédelmi előírások és titoktartási kötelezettség megsértése (pl. hitelrontás) büntetőjogi 

vagy polgári jogi (kártérítési) felelősségre vonással járhat. 

13) Az Örökbefogadó szülő(k) vállalja, hogy az Alfa Szövetség tevékenységéről, munkájáról, a megismert belső 

döntési folyamatokról, egyesületen belüli közös vagy egyéni véleményekről stb. szóló nyilatkozatot a sajtó 

képviselőjének kizárólag a Szövetség elnökének előzetes írásos beleegyezése esetén tehet. 

14) A jelen Megállapodást bármely fél írásban felmondhatja; az Alfa Szövetség a felmondást mindenkor 

megindokolja, az Örökbefogadó szülő(k) erre nem köteles. Az Alfa Szövetség felmondására alapot 

szolgáltathat, ha az Örökbefogadó szülő(k) együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy sorozatosan 

megszegi, így különösen, ha az örökbeadást bármilyen módon befolyásoló lényeges adatot, tényt eltitkol 

vagy hamis adatot szolgáltat. 

Kelt: ..................................., ……….………év ...................... hó ...... napján 

 ………………………………. ………………………………..  
 Örökbefogadó szülő Örökbefogadó szülő 

………………………………… 
dr. Téglásy Imre 

elnök 
Alfa Szövetség 


