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ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (szh: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9., asz: 10822612-2-13, 

cjsz: 13-10-040159, képviseli: Mandula Gergely vezérigazgató), mint örökbe adó szervezet, a továbbiakban 

Örökbeadó, 

és 

Név:  

Lakcím:  

Születési hely és idő:  

Anyja neve:  

Telefonszám:  

E-mail:  

mint örökbefogadó, a továbbiakban Örökbefogadó között, az alábbi feltételekkel. 

 

1. Az Örökbefogadó kijelenti, hogy a 2. pontban meghatározott állatot örökbe fogadja, ellátásáról annak élete 

végéig felelősen, lelkiismeretesen gondoskodik. 

2. Az örökbe fogadott állat adatai, leírása:  

Hívónév:  Becsült születési idő  

Faj:  Szín:  

Fajta:  Ivar  

Transzponder 

szám: 

 

Egészségi 

állapot 

 

3. Az Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot saját maga és közvetlen családja számára fogadja örökbe. Az 

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

tartási helye: ……………………………………………………………. 

4. 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.), továbbá végrehajtási rendeleteiben leírt követelményeknek megfelelően 

gondoskodik.  

5. Az Örökbefogadó kötelezettsége különösen: 

a) a felelős állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása, 

b) az örökbe fogadott állat számára rendszeres orvosi ellátás, táplálék, valamint megfelelő mozgástér 

biztosítása, 

c) az örökbe fogadott állat tartásával kapcsolatban felmerült költségek viselése,  

d) az örökbe fogadott állatra vonatkozó bejelentési és oltási kötelezettségek teljesítése. 

6. Az Örökbefogadó az örökbe fogadott állatot szaporítási vagy tenyésztési célra nem használhatja. 

7. A Felek rögzítik, hogy az örökbe fogadott állat ivartalanított/nem ivartalanított.  

8. Amennyiben az állat ivartalanítva nincsen, úgy az Örökbefogadó köteles az állatot …………….. napon 

belül ivartalanítani és a műtétet végző állatorvos erről szóló igazolását megküldeni Örökbefogadó részére. 

Amennyiben az ivartalanítás és annak igazolása nem történik meg, úgy jelen megállapodást Örökbeadó 

azonnali hatállyal felmondhatja, és az állatot visszaveszi gondozásába.  
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9. 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.  

10. Ha az állat eltűnne vagy elpusztulna, az Örökbefogadó a tudomására jutása után haladéktalanul, de 

legfeljebb 24 órán belül értesíti az Örökbeadót.  

11. Az Örökbeadó (hacsak az állat adataiban vagy állapotleírásában másképpen nem szerepel) az állatot 

egészségesen adja át az Örökbefogadónak. Az állat transzponderrel megjelölt, veszettség elleni 

védőoltásban részesült, és széles spektrumú féreghajtó szerrel kezelt. Az Örökbeadó az állat állapotában 

később bekövetkező változásokért, az esetlegesen kialakuló betegségekért nem vállal felelősséget.  

12. Az Örökbefogadó gondoskodik róla, hogy elérhetősége fel legyen tüntetve az állat nyakörvén vagy egy 

hozzákapcsolt bilétán.  

13. Örökbefogadó jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy az állat tulajdonosaként az 

örökbefogadás napjától korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozik, a jogszabályok által előírt 

kötelességeivel és jogaival tisztában van, a vonatkozó jogszabályokat betartja.  

14. Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy a feltüntetett személyes adatait az Örökbeadó a jelen szerződéssel 

összefüggésben az örökbe fogadott állat életében és azt követően 60 napig kezeli. Tudomása arról, hogy 

személyes adatai az Örökbeadó adatbázisába kerülnek, ahol azokat tárolják, továbbá arról is, hogy az adatai 

az állat befogási helye szerint illetékes állatvédelmi hatóságnak (jegyző) továbbíthatóak. 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. Örökbefogadó az adatkezelésről 

szóló tájékoztatót átvette. 

15. Jelen megállapodást a gyepmester a vezérigazgató cégszerű meghatalmazása alapján jogosult aláírni.  

16. Örökbefogadó az …………………………….Ft költségtérítést jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 

köteles megfizetni.  

A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2022.  

 

 

 

 

 

  

………………………………. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Örökbefogadó Örökbeadó 

 


