
 

1173 Budapest, Újlak utca 106. 

Telefon: 06 1 256-20-90/256-17-01 

E-mail: info@eletfa17.hu 

Készenléti ügyelet: 06 20 340 3981 

 

Formanyomtatvány iratbetekintési jog gyakorlásához 

 

Alulírott 

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

(születési név:……………………………………………..; anyja neve:………………………………………...……………; 

születési hely és idő:………………………………………………..; 

lakcím:…………………….………………………………………………………………………………..; 

elérhetőségek:…………………………………………………………) 

 

azzal a kérelemmel fordulok a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálathoz, hogy a(z)  

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

………………  

üggyel kapcsolatos iratanyagba betekintést lehetővé tenni szíveskedjenek az alábbi indok(ok) alapján: 

 

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

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

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

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

………………………………………………………………………… 

 

Tudomásul veszem, hogy az iratbetekintésre az intézménynek fel kell készülni, arra csak előre 

egyeztetett időpontban kerülhet sor. 

Tudomásul veszem, hogy az Intézmény a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy 

kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan 

kezeli. 

 

Tudomásul veszem, hogy az iratbetekintés során a jogszabályban meghatározott terjedelemben lehet 

az iratokba betekinteni, valamint az iratbetekintésre jogosult kör is a jogszabály által meghatározott. 

Az iratokról kivonat vagy másolat kérhető, azzal, hogy az érintett írásbeli hozzájárulása hiányában nem 

lehet betekinteni a másik szülőre vonatkozó, különleges adatot tartalmazó iratba, kivéve, ha az a 

gyermek érdekében kezdeményezett, a gyermek védelembe vételére vagy nevelésbe vételére irányuló 

gyámhatósági eljárás, illetve a gyermek elhelyezésének megváltoztatására irányuló bírósági eljárás 

megindításához elengedhetetlenül szükséges. 
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Tudomásul veszem, hogy az intézmény a gyermek és az őt nevelő szülő vagy a gyermek törvényes 

képviselője tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve 

korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha  

a) a szülő a gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 

büntetőeljárás hatálya alatt áll, 

b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett külön törvényben 

meghatározott hozzátartozók között erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó 

határozat vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás 

időtartamáig. 

Az iratbetekintési joghoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót megkaptam, kijelentem, hogy azt 

elolvastam, és megértettem. 

 

 

Kelt: ………………………………………………    …………..…………………………………………… 

          aláírás 

 

Az iratbetekintést engedélyezem/Az iratbetekintést nem engedélyezem. (megfelelő aláhúzandó) 

 

Kelt: ………………………………………………    …………..…………………………………………… 

          aláírás 

 

Az alábbi iratokból kérek másolatot: 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………… 

 

Kelt: ………………………………………………    …………..…………………………………………… 

          aláírás 

 

Az iratmásolatok kiadását engedélyezem/Az iratmásolatok kiadását nem engedélyezem. (megfelelő 

aláhúzandó) 

 

Kelt: ………………………………………………    …………..…………………………………………… 

          aláírás 

 

Az iratmásolatokat a mai napon átvettem: 

 

Kelt: ………………………………………………    …………..…………………………………………… 

          aláírás 

 


