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ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött az állatot örökbe adó szervezet és az örökbefogadó között az alábbi feltételekkel: 

Az örökbe adó szervezet adatai: 

 

Téglás Város Polgármesteri Hivatala 

Cím: 4243 Téglás. Kossuth u. 61. 

Adószáma: 15375809-2-09 

 

Az örökbefogadó adatai:  

 

Név: 

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

 

Személyi ig. szám:  ...................................................................................................................   

 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………  

 

Telefonszám: …………………………………………………………………………… .......  

 

Email cím: ………………………………………………………………………………… ...  

 

Az állat tartási helye, ha az eltér az örökbefogadó lakcímétől:  

 

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

Az örökbe fogadott állat adatai, leírása:  

 

Hívónév:  ..................................................................................................................................   

 

Faj:  ...........................................................................................................................................   

 

Fajta: .........................................................................................................................................  

 

Becsült születési idő:  ...............................................................................................................  

 

Szín:  .........................................................................................................................................   

 

Ivar:  .........................................................................................................................................  

 

Chipszám:  ................................................................................................................................  

 

Egyéb megjegyzés: ………………………………………………………………………… 
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1. Az Örökbefogadó vállalja, hogy a transzponder beültetés, a veszettség elleni oltás és a 

féregtelenítés költségeit az örökbeadó számára 15 napon belül kifizeti. 

2. Az Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot örökbe fogadja, ellátásáról annak élete végéig 

felelősen, lelkiismeretesen gondoskodik. Kijelenti, hogy az állatot saját maga és közvetlen 

családja számára fogadja örökbe és a megadott címen tartja. 

Az Örökbefogadó vállalja, hogy az állatot nem adja el és nem is ajándékozza oda másik 

személynek. 

3. Az Örökbefogadó vállalja, hogy az örökbe fogadott állat ellátásáról a felelős állattartás és a 

vonatkozó jogszabályokban (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvényben (a továbbiakban: Ávtv.), valamint az annak végrehajtására kiadott, a kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben  

(a továbbiakban: Korm. rendelet)) leírt követelményeknek megfelelően gondoskodik. 

4. Az Örökbefogadó vállalja, hogy az örökbe fogadott állatnak megfelelő táplálékot, élőhelyet, 

mozgásteret, rendszeres orvosi ellátást biztosít, tartósan nem köti meg, valamint az állat 

tartásával kapcsolatban felmerült összes költséget vállalja. 

5. Az Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot nem használja fel szaporítási vagy tenyésztési 

célra. Az Örökbefogadó vállalja továbbá, hogy az örökbe fogadott állatot legkésőbb 30 napon 

belül ivartalaníttatja, és a műtétet végző állatorvos által kiállított igazolást az Örökbeadó részére 

megküldi. 

6. Az Örökbefogadó vállalja, hogy eleget tesz minden jogszabályban előírt bejelentési és oltási 

kötelezettségének. 

7. Az Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, hogy az Örökbeadó megbízottja megtekintse az örökbe 

fogadott állat megfelelő tartási körülményeit az állat tartási helyén. Az Örökbefogadó elfogadja, 

hogy amennyiben az Örökbeadó megbízottja a látogatás során nem tartja elfogadhatónak az 

állat tartási körülményeit, akkor az Örökbeadó dönthet úgy, hogy az örökbefogadási szerződést 

felmondja, valamint az állatot visszaveszi gondozásába. 

8. Ha az állat eltűnne vagy váratlanul elpusztulna, az Örökbefogadó a tudomására jutása után 

haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíti az örökbe adó szervezetet. 

9. Az örökbe adó szervezet (hacsak az állat adataiban vagy állapotleírásában másképpen nem 

szerepel) az állatot egészségesen adja át az Örökbefogadónak. Az örökbe adó szervezet az állat 

állapotában később bekövetkező változásokért, az esetlegesen kialakuló betegségekért nem 

vállal felelősséget. 

10. Az Örökbefogadó gondoskodik róla, hogy elérhetősége fel legyen tüntetve az állat 

nyakörvén vagy egy hozzákapcsolt bilétán. 

11. Az állat 2 hét próbaidő után kerül véglegesen az Örökbefogadó gondozásába. 

Alulírott Örökbefogadó tudomásul veszem, hogy a kutya tulajdonosaként az örökbe fogadás 

napjától a kutyáért korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozom, az Ávtv., valamint a 

Korm. rendelet által előírt kötelességeimmel és jogaimmal tisztában vagyok, a vonatkozó 

jogszabályokat betartom. 
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Alulírott Örökbefogadó tudomásul veszem, hogy az itt feltüntetett személyes adataimat az 

Örökbeadó a jelen szerződéssel összefüggésben meghatározatlan ideig kezeli. Tudomásom van 

arról, hogy személyes adataim az Örökbeadó adatbázisába kerülnek, ahol azokat tárolják. Mind 

az adatok kezelése, mind azok tárolása kizárólag az örökbefogadás céljához kötötten valósul 

meg, az adatokat harmadik személynek az Örökbeadó nem adja ki sem kereskedelmi, sem 

kutatási célból, kivéve a személy azonosítására alkalmatlan, statisztikai célra történő 

adatszolgáltatást. 

Alulírott Örökbefogadó nyilatkozom, hogy közölt adataim megfelelnek a valóságnak, 

elolvastam, megértettem, magamra illetve az örökbe adó szervezetre nézve kötelező érvénnyel 

elfogadom az Örökbefogadási szerződést. 

 

 

Kelt: 

 

Örökbefogadó:     Az örökbeadó szervezet képviselője: 

 

Név:………………….……………   Név:…………………….………… 

 

Aláírás: …………………………...   Aláírás:…………………………… 

                 


