
Az Alfa Szövetség 

Örökbeadást Előkészítő Bizottságának első értesítő levele a leendő Örökbefogadók részére 

Tisztelt Örökbefogadó Szülő és Szülőpár! 

Az Alfa Szövetség nevében tisztelettel köszöntjük. Az örökbefogadási szándékra vonatkozó jelzést 

megkaptuk, azt –  a benne megnyilvánuló és önkéntes munkatársaink iránt érzett bizalom jelének is tekintve 

– köszönjük és egyben üdvözöljük is. 

Kérjük, hogy az eredményes örökbefogadáshoz vezető folyamat elindítása érdekében mielőbb lépjen 

kapcsolatba Szövetségünk munkatársával: 

- dr. Téglásy Imre elnökkel (e-mail: imre.teglasy@gmail.com, telefon: +36 30 9 226 775) vagy 

- Kocsis Pálné alelnökkel (e-mail: kocsiszsoka@freemail.hu, telefon: +36 30 9 541 005). 

A kapcsolatfelvételt követően szükséges egy személyes találkozó, beszélgetés megtartása, amelynek 

eredményeként a felek együttműködési megállapodást kötnek. A személyes egyeztetésre – bízva annak 

sikeres kimenetelében – javasoljuk magával hozni az alábbi, már kitöltött és fénymásolt okiratokat, hogy 

ezzel is gyorsítsuk az ügyintézés folyamatát: 

1. a honlapunkról ( https://alfaszovetseg.hu/ ) letölthető, majd kitöltendő FELVÉTELI ADATLAP, 

2. az ugyanott elérhető MEGÁLLAPODÁS, olvashatóan kitöltve (az anya leánykori neve is szükséges), 

3. az örökbefogadó alkalmasságát megállapító végleges gyámhatósági HATÁROZAT fénymásolata, 

4. az örökbefogadást előkészítő tanfolyamról szóló TANUSÍTVÁNY fénymásolata (nem kötelező), 

5. a felvételre jelentkező személy részletes ÖNÉLETRAJZA, 

6. egy – lehetőleg amatőr – FÉNYKÉP, az örökbefogadó szülőről vagy szülőpárról, amelyen együtt láthatók 

(nem kötelező), 

7. a REGISZTRÁCIÓS DÍJ (egyszeri 15 000,- Ft) befizetését igazoló postai csekk vagy átutalási igazolásának 

másolata. Az Alfa Szövetség OTP Bank Nyrt. által vezetett számlaszáma: 11702036-20642239-00000000. 

A fentiekben felsorolt iratok birtokában tudjuk felvenni Önt a várólistánkra. Az itt felsorolt – személyes 

adatokat tartalmazó – iratokat és okiratokat az Alfa Szövetség képviselője kizárólag a megállapodás mindkét 

fél általi aláírását követően veszi át Öntől. Kérjük, a megállapodás megkötését megelőzően ne juttasson el 

részünkre hivatalos okiratot vagy más, személyes adatot tartalmazó iratot, fényképet stb.! 

A fenti adatok beküldését/megadását megelőzően az Alfa Szövetség honlapjának felkeresésekor 

szíveskedjen megismerkedni az ott olvasható, ún. „Dömösi levél” útmutatást adó tartalmával, illetve az Alfa 

Szövetség vonatkozó adatkezelési tájékoztatóival! 

Javasoljuk, hogy az Ön céljait szolgáló, az örökbefogadás folyamatát elősegítő, önkéntes feladatvállalást 

jelentő, folyamatos és cselekvő jelenlét tartalmáról – személyes találkozási lehetőséget kérve – telefonon 

egyeztessen Szövetségünk elnökével: dr. Téglásy Imrével. 

Kérjük, ha időközben más szervezet közreműködésével válna boldog szülővé, jelezze nekünk, illetve, ha 

esetleg még később születendő testvért is örökbe fogadna, arról is egyeztessünk! 

Budapest, 2022. szeptember 

Tisztelettel: 

az Alfa Szövetség  vezetősége 

Életre fel egy termékeny és minden megfogant honfitársunkról is gondoskodó, a terheseket várandóssá, a 
nehezített fogamzással küszködőket megédesülő szülőkké szerető Anyaországért! 


