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Örökbefogadási szerződés 
 

 
 

Mely létrejött 

Örökbeadó neve: Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 

E-mail címe: info@elethangalapitvany.hu  telefonszáma: 70/362-8958 FELIR azonosító: NEBIH1050192806 

és 

Örökbefogadó neve:  

Címe (ahol a kutyát tartani fogja):  

E-mail címe:                                                                         telefonszáma:  

között, az alábbi feltételekkel:  

 
1. Az Örökbeadó   -n átadta a következő leírású kutyát Örökbefogadó részére: 
 

Név:  
 
fajta:        méret:    szín:        szőr:  

 
Születési idő:      ivar:  

 
Származás: 

  
Oltási könyv:       chip:    útlevél: 

 
Egyéb tartási, orvosi tanácsok:  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Örökbefogadó kijelenti, hogy a kutyát saját részre hobbi célból fogadja örökbe és a fent megadott címen fogja tartani. 

Örökbefogadó vállalja, hogy nem válik meg a kutyától, másik személy részére át nem adja (sem ingyen, sem ellenszolgáltatásért), 

ha bármely ok miatt a kutyát nem tudja tovább tartani, a kutyát utcára ki nem rakja, menhelyre, sintértelepre be nem adja, hanem 

ellenszolgáltatás nélkül saját költségén visszajuttatja az Örökbeadóhoz. Az Örökbeadó vállalja, hogy ilyen esetekben a kutyát 

átveszi és az átvétel időpontjától annak gondját viseli, tartásának és ellátásának költségeit fedezi. 

 

3. Örökbefogadó vállalja, hogy a mindenkor hatályos állatvédelmi törvényeknek megfelelően tartja a kutyát, biztosítja annak 

megfelelő mozgásterét (kutyát megkötni, láncon tartani tilos!), rendszeres orvosi ellátást biztosít neki, a kutya idő előtti 

elhalálozásáról pedig értesíti az Örökbeadót. Az Örökbeadó ismeretei szerint (amennyiben a kutya adatai között másképpen nem 

szerepel) a kutya normális egészségi állapotban távozik az Örökbeadótól. Az Örökbeadó nem vállal felelősséget a későbbiekben 

az egészségügyi állapotban bekövetkező változásokért, a későbbiek során kialakulható betegségért. 

 

4. Örökbefogadó kijelenti, hogy a kutyát nem használja fel szaporítási vagy tenyésztési célokra, kutyaviadalokra, heccekre. 

Amennyiben a kutya nem ivartalanul kerül átadásra, akkor az Örökbefogadó legkésőbb   -ig ivartalanítja az állatot. 

Amennyiben az ivartalanítás költségeit nem tudja vállalni, az Örökbeadó ebben segítségére lesz. (kedvezményes ár) 

 

5. Örökbefogadó gondoskodik róla, hogy neve és címe/elérhetősége mindenkor fel legyen tüntetve a kutya nyakörvén vagy az 

ahhoz illesztett bilétán, és a kutya elvesztése, eltűnése esetén azonnal értesíti az Örökbeadót.  
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6. Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, és lehetőséget biztosít arra, hogy az Örökbeadó  előzetes  egyeztetés után meglátogathassa a 

kutyát, hogy a helyszínen győződhessen meg  a kutya megfelelő ellátásáról. Ennek érdekében az Örökbefogadó vállalja, 

hogy  elérhetőségében bekövetkezett lényeges változásokról az Örökbeadót értesíti. 

 

7. Örökbeadó ezen szerződés tárgyát képező kutya tulajdonjogáról lemond Örökbefogadó javára, azzal a kikötéssel, hogy 

amennyiben Örökbefogadó nem tesz eleget a jelen szerződésben vállalt feltételeknek, akkor a szerződés tárgyát képező kutyát 

térítésmentesen és azonnali hatállyal visszaveszi az Örökbefogadótól, és felbontja az Örökbefogadási szerződést vele. 

 

8. Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy ezen szerződés, a keltezését követő egy hónapig ideiglenes örökbefogadói 

szerződésnek minősül. Az egy hónap próbaidő alatt az Örökbeadó az állatot visszaveheti, ha annak tartási körülményei nem 

megfelelőek, vagy nem kap visszajelzést az állatról, vagy olyan információ jut a birtokába, mely alapján az Örökbefogadó nem 

minősül megfelelő befogadónak.  

 

9. Az Örökbefogadó vállalja, hogy az örökbefogadástól számított 1 évig havi rendszerességgel, egy év után pedig negyedévente 

küld híreket és fényképet a befogadott állatról. 

 

10. Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy talált állat örökbefogadása esetén 3 hónapon belül az eredeti gazda a megfelelő oltási 

papírok és fényképek bemutatásával, valamint a 3 hónap alatt felmerült és számlákkal igazolt tartási és orvosi költségek 

megfizetését követően az állatot visszakövetelheti. (javasolt a számlákat megőrizni) 

 

11. Amennyiben a kutya tartása során olyan kiadások merültek fel, melyek az Örökbefogadó kifejezett kérésére kerültek kifizetésre 

és azok számlákkal igazolhatóak, vagy olyan, számlákkal igazolt költségek merültek fel (oltás, chip, útlevél, orvosi költségek, 

panzió), mely költségek megfizetését az Örökbefogadó vállalja, akkor az Örökbeadó részére ezek ellenértékét az Örökbefogadó 

a kutya átadásának napján megfizeti. Az örökbefogadó…………………ft állatorvosi költségekhez történő hozzájárulással 

támogatja az alapítványt. Az összeget a próbaidő végén az alapítvány számlájára történő utalással juttatja el az alapítvány 

részére. 

 

Mint Örökbefogadó megértettem és elfogadom az örökbefogadási feltételeket, az állatról rendszeresen hírt adok, harmadik 

személynek nem adom tovább, és biztosítom számára a megfelelő orvosi ellátást és tartási körülményeket. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az állat harmadik személy részére átadásra kerül, az örökbeadó tudomása és írásos 

engedélye nélkül, akkor az örökbeadó jelen örökbefogadási szerződésben foglaltak alapján velem szemben eljárást 

kezdeményez az eredeti állapot visszaállítása és kártérítés megfizetése érdekében, mely kártérítési összeg az adott állat 

mentése, és állatorvosi ellátása, tartása során felmerült költségek mértékéig kerül megállapításra. 

 
Elolvastam, megértettem és magamra illetve az Örökbeadóra nézve kötelező érvénnyel elfogadom az Örökbefogadási Szerződésben 

foglaltakat. 

 
 
Kelt: 
 
 
 
         ____________________________                                                                  _______________________________________ 
                       Örökbefogadó                                                                                                    Élethang Alapítvány képviseletében 
 
  

Adószám: 18338946-1-13    (Adó 1%-ot már kaphatunk) 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11705008-29915941 

                             SWIFT azonosító (BIC): OTPVHUHB 

                              IBAN: HU42 11705008-29915941-00000000 

 

Honlap: www.elethangalapitvany.hu 

Facebook: Gyáli gazdikeresők, Élethang Alapítvány 

E-mail: info@elethangalapitvany.hu 

Telefon:  70/362-8958 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
személyes adatok kezeléséhez, tárolásához 

 
 
 
Alulírott, 
 
Név:  
 
Lakcím:  
 
Telefonszám:     Mobil telefonszám:  
 
E-mail cím:  
 
Hozzájárulok, hogy az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) a fenti személyes 
adataimat kezelje az alábbi feltételekkel: 
 
Az adatkezelésre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
(Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes. 
Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kötött szerződésben (örökbefogadási szerződés, lemondó nyilatkozat, ideiglenes 
befogadói szerződés, adományozói megállapodás, önkéntes tevékenységre szerződés) foglalt, a szerződésben, 
megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való 
kapcsolattartás és kommunikáció. 
 
További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése. Kezelt adatok: név, cím, telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím 
 
Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő telefonon felhívjon, részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. 
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a 
törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor 
korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden 
külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.  
 
 
Kelt,  
 
 
 

……………………….. 
Nyilatkozattevő aláírása 

 

 


