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ÖRÖKBEFOGADÁSI (BIRTOKBAVÉTELI) 

MEGÁLLAPODÁS 
 

 

Amely létrejött egyrészről: 

Név:    Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány 

Székhely:     6100 Kiskunfélegyháza, Katona J. u. 4/a 

Telephely:    6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út, Nyomás IX. 

Képviselő:   Bay Diána - állatotthon vezető 

FELIR azonosító:    AB2525713 

Adószám:   18345973-1-03 

, mint tulajdonos átadó (továbbiakban: Alapítvány) 

 

másrészről: 

Név       …………………………………………………………………  

Cím:                      ………………………………………………………………... 

Telefonszám:        ………………………………………………………………… 

SZIG szám:        ………………………………………………………………… 

Szül. hely és idő:  ………………………………………………………………… 

Anyja neve:          ………………………………………………………………… 

, mint birtokba vevő (továbbiakban: Örökbefogadó) 

(a továbbiakban együtt: Felek) kötöttek a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

Felek rögzítik, hogy az alábbi napon: 20………………………. Alapítvány az Örökbefogadó 

birtokába adja az alábbi kutyát: 
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A kutya adatai: 

Neve:  ……….……………………………………………………………………….…. 

Neme:  Kan  /  Szuka 

Születési ideje:  …………………………………………………………………………… 

Fajtája:  ……….…………………………………………………………………………… 

Színe: ……………………………………………………………………………………….. 

Mikrochip azonosítója: ……….……………………………………………………………... 

Oltási könyv száma: ……….………………………………………………………………... 

Útlevél száma: ………………………………………………………………………………. 

Ivartalanított:  Igen  /  Nem 

 

Egészségügyi információk:  

 

Veszettség elleni oltások: …………………………………………………………………………. 

Kombinált oltások: ……………………………………………………………………………….. 

 

Parvovírus elleni oltások: ………………………………………………………………………… 

Egyéb oltások: ……………………………………………………………………………………. 

Korábbi műtétek: …………………………………………………………………………………. 

Súlyosabb betegségek / Allergiák: ……………………………………………………………….. 

Szívféreg-tesz időpontja és eredménye: …………………………………………………………. 

Utolsó féreghajtás időpontja: ……………………………………………………………………. 

Utolsó külső parazita elleni kezelés időpontja: …………………………………………………. 
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1. Általános rendelkezések / jogszabályok (Kérjük, figyelmesen olvassa el!) 

A kutya, a 2013 évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) alábbi 

rendelkezéseinek megfelelően   élete végéig a tulajdonos Alapítvány tulajdonát képzi. 

Az Alapítvány a fent említett kutyát kizárólag az Örökbefogadó birtokába adja át, tulajdonjoga 

fenntartásával az alábbi jogszabályok alapján:    

Ptk. 5:13. § [A tulajdonjog] 

(1) A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes 

és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. 

(2) A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a 

rendelkezés joga. 

 

Ptk. 5:14. § [A dolog] 

(1) A birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet. 

(3) A dologra vonatkozó szabályokat az állatokra a természetüknek megfelelő eltéréseket megállapító 

törvényi rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni 

 

Ptk. 5:30. § [A rendelkezési jog tartalma] 

(1) A tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak 

átengedje, azt biztosítékul adja vagy más módon megterhelje, továbbá, hogy a tulajdonjogát másra 

átruházza vagy azzal felhagyjon. (Állat tulajdonával felhagyni nem lehet: 1998. évi XXVIII. törvény az 

állatok védelméről és kíméletéről 8.§. ) 

 

Ptk. 5:1. § [Birtokos] 

(1) Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján 

hatalmában tartja. 

 

Ptk. 5:3. § [Birtokátruházás] 

(1) A birtok átruházása a dolog feletti tényleges hatalomnak az erre irányuló megállapodás alapján való 

átengedésével valósul meg. A birtokátruházásra a szerződés létrejöttére és érvényességére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
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Örökbefogadó köteles az állatot, a mindenkori hatályos állatvédelmi, állattartási és állategészségügyi 

jogszabályok, valamint jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően tartani.  

Ezek közül kiemelkedő jelentőségűek az alábbi jogszabályok: 

 

1998 évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (továbbiakban: Ávtv) 

3. §  

E törvény alkalmazásában: 

1. állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli; 

 

8. jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan 

életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, 

tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti 

(elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet);  

 

4. §  

(1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek 

megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 

(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani 

kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. 

 

5. §  

(1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 

szökésének megakadályozásáról. 

 

6. §  

(1)  Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani, 

így különösen az állatot nem szabad: 

a) kínozni, 

b) emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, 

c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét, 

d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, 

e) a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, 

f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni 
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7. §  

(1) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy 

emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a továbbiakban együtt: állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, 

tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés. 

(2) Tilos állatviadal céljára 

a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni; 

b) építményt, földterületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani. 

 

8. §  

Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. 

Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. 

8/A. § Élő állatot nyereményjáték díjaként csak e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 

feltételek szerint lehet használni, amennyiben az állat elhelyezésének és tartásának feltételei biztosítottak. 

8/B. § Állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni tilos. 

 

42/A. §  

(1) A transzponderrel megjelölve tartható ebekről az állat tartója és más személyek jogainak, személyi 

biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti feladatok ellátása céljából nyilvántartást kell 

vezetni (a továbbiakban: ebnyilvántartás). 

(3)  Az (1) bekezdés szerinti ebnyilvántartást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti. 

(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel történő megjelölését 

és regisztrációját végző állatorvos rendelkezésére bocsátani. 

 

42/B. § 

 (1) A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat 

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése 

érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább 

egy alkalommal ebösszeírást végez. 

 

(5) Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban 

a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
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42/C. § 

 (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat az adott év első napjáig 

négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. 

(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás 

f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott 

eb után. 

(5) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője írásban igazolja. 

(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadás tényét az 

örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője írásban igazolja. 

 

11. § 

 (1) Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek 

minősül különösen az élelmezési cél vágóállat esetében, a prém termelése, az állományszabályozás, a 

gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés, a fertőző betegségek felszámolása, valamint az azok ellen való 

védekezés, a kártevők irtása, a másként el nem hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás, 

valamint közegészségügyi veszély elhárítása. Eb és macska tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém termelése 

nem minősül elfogadható oknak, körülménynek, továbbá tilos e fajok élelmiszerként és prémként történő 

felhasználása. 

(2) Tilos macska vagy eb prémjét, valamint az ilyen prémet tartalmazó terméket forgalomba hozni, értékesítés 

céljából tartani, értékesítésre felajánlani vagy terjeszteni, vagy azt az ország területére behozni, illetve onnan 

kivinni, kivéve, ha az valamely közösségi jogi aktus alapján oktatási vagy preparálási célból engedélyezett. 

 

12. §  

(1) Az állat életének kioltása - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag kábítás után történhet. 

(2) A kábítási kötelezettség nem vonatkozik a gerinctelen állatokra, a háztartásban élelmezési célra levágott 

baromfira, nyúlra, valamint arra az esetre, ha az állat életének kioltását szükséghelyzet indokolja. Ezekben az 

esetekben is gondoskodni kell azonban arról, hogy az állat életének kioltása szakszerű gyorsasággal és a legkisebb 

szenvedéssel járjon. 
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41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet  a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

(továbbiakban: Kormányrendelet) 

 

3. §  

(2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az 

állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet.  

(3) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska 

transzponderrel történő megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik. 

 

A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések 

 

13. § 

 Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és 

dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó 

adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell 

adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az egyed neméről és koráról, továbbá az 

egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről. 

 

14. §  

(1) Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak koptatásához szükséges 

rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és 

lehetőség szerint az adott faj természetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell 

biztosítani. 

(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes 

viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne 

zavarja. 

(3) A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal 

ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok 

megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne 

okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot 

tartani nem szabad. 
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(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási 

igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban 

esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. 

(5) Tilos 

a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, 

(6) Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható 

területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes 

koráig. 

(12) Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó jelleggel, ebet 

tartósan kikötve tartani tilos. 

(13) Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám 

használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. 

 

15. §  

(1) Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok - kivéve a ragadozó állatok táplálására 

szánt élő egyedek -, illetve az ember biztonságát. 

(2) Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor tarthatók együtt - az (1) bekezdésben leírtak figyelembevételével 

-, ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik, az együtt-tartás idegi megterhelést egyik fajhoz tartozó 

egyed számára sem okoz, továbbá ha minden egyed rendelkezik olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás nélkül 

nyugalomban táplálkozhat és pihenhet. Agresszív viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani. 

 

16. §  

(1) A kedvtelésből tartott állatokkal kíméletesen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdalmat, szenvedést, illetve 

félelmet okozni nem szabad. 

(2) A kedvtelésből tartott állat tartója köteles az állat életfeltételeinek kialakítása és a tartása során 

a) az adott faj viselkedési és szociális igényeit is figyelembe venni, 

b) az állatot a fajának (fajtájának), korának, fiziológiai állapotának és tartási céljának (használatának) 

megfelelően olyan takarmánnyal ellátni, amely annak jólétét szolgálja. 

 

17. §  

(1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. 

Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 

veszélyeztethessen. 
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(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy 

miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának 

ismerete esetén kell. 

 

17/A. § 

Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama 

alatt, különösen az év azon szakában, amikor a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 

jogszabály szerinti pirotechnikai termékek engedély, bejelentés nélkül is felhasználhatók, az állat tartójának 

gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat 

megnyugtatására. 

 

17/B. § 

 (1) A szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-

e. 

(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző szolgáltató állatorvos az 

oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az 

ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot 

követően igazolható. 

(3) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző szolgáltató állatorvos 

köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait 

nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. 

(5) Az adatbázisba történő regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt 

történő adatmódosítás díjmentes. 

(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén 

a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, 

(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása 

esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. 

(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégző szolgáltató 

állatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni. 

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző 

köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni. 

(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. 

(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi. 

(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles 

jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé. 
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Örökbefogadó, mint állattartó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a fenti jogszabályoknál szigorúbb 

követelményeket írhat elő.  

 

Örökbefogadó, mint  állattartó szavatosságot vállal azért , hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik az 

állattartás és az állatgondozás területén, különös tekintettel a fent említett fajtára, valamint szavatosságot 

vállal , hogy elegendő idő áll rendelkezésére, hogy ápolja és foglalkozzon a kutyával, valamint ezen 

túlmenően, hogy teljesíti a fent hivatkozott jogszabályokban és jelen megállapodásban  taglalt 

követelményeket az állat befogadásáig, majd azokat a megállapodás időtartama alatt betartja.  

A megállapodás megkötésétől kezdődően Örökbefogadó, mint állattartó teljes mértékben vállalja az 

összes felmerülő gondozási költség megfizetését, beleértve azokat is, amelyek meghaladják a szokásos 

gondozási költségeket, ideértve az állategészségügyi költségeket, a kártérítéseket, az adókat stb. . 

Alapítvány kifejezetten tájékoztatja Örökbefogadót, mint állattartót, hogy a fenti jogszabályok 

alapján köteles az ebösszeíráskor a kutyát bejelenteni, azonban az önkormányzat az 

örökbefogadott kutya után ebadót nem szedhet.  
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2. A kutya állapota / Felelősségvállalási nyilatkozat 

Alapítvány (hacsak az állat adataiban vagy állapotleírásában másképpen nem szerepel) az állatot 

egészségesen adja át Örökbefogadónak. Mindez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kutyának 

lappangó, és így ki nem mutatható betegsége lehet, amely csak a birtokba adás után észlelhető. 

Alapítvány az állat állapotában később bekövetkező változásokért, az esetlegesen kialakuló 

betegségekért felelősséget nem vállal. 

Örökbefogadó a jelen megállapodás aláírásával, elismeri, hogy tájékozódott a menhelyi kutyák 

átvételének kockázatairól, és tisztában van azzal, hogy a korábbi viszontagságos előélet 

következtében előfordulhatnak jelenleg nem ismert, de a későbbiekben előforduló nem várt 

egészségügyi/viselkedési problémák   

Miután tulajdonosváltozás nem történik, jelen szerződéssel kapcsolatban Örökbefogadó, mint állattartó 

a Ptk. XXIV. Fejezet szerinti szavatossági igényt, sem az állat hibájából eredő kártérítési igényt nem 

érvényesíthet, de nem érvényesíthet kártérítési igényt az általános kártérítési szabályok szerint sem, mert 

tisztában volt a kockázatokkal. 

Ha Örökbefogadó egy olyan kutyát vesz birtokba, ami a kora miatt ivartalanítás nélkül kerül 

átadásra, akkor az ivartalanítást 12 hónapos korig kell végrehajtani, amelynek 

határideje: ………………………….. Az Örökbefogadónak be kell nyújtania a beavatkozásról szóló 

igazolását az Alapítványnak.  Ha a beavatkozásra többszöri kérés után sem kerül sor, a kutya 

visszakerül az Alapítvány gondozásába, a 5. pontban leírt jogkövetkezmények mellett.  

Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi 

szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény 33.§ (2) bekezdése alapján 

állatorvosi tevékenységet állat-egészségügyi szolgáltató nyújthat. 2. § (1) E törvény 

alkalmazásában: a) állat-egészségügyi szolgáltató intézmény: az állatorvosi rendelő, az állatorvosi 

szakrendelő, az állatkórház és az állatklinika. Beavatkozást a kutyán csak ilyen szerv végezhet és 

adhat ki igazolást. 
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3. A kutya továbbadása 

 

Kifejezetten tilos a kutya harmadik félnek való továbbadása – beleértve a rokonoknak, ismerősöknek, 

más állatjóléti szervezeteknek, állatmenhelyeknek stb. való továbbadást is, kivéve, ha az Alapítvány 

előzetesen írásban a hozzájárulását adja az átadáshoz.  

Amennyiben bármilyen ok arra kényszeríti Örökbefogadót, hogy át kell adnia a kutyát, vagy ha 

Örökbefogadó már nem képes teljesíteni a vállalt kötelezettségeket, Örökbefogadó vállalja, hogy a 

kutyát visszajuttatja az Alapítványnak a felmerülő költségek visszatérítésének igénylése nélkül, 

pontosabban, hogy a saját költségén hozza vissza a kutyát. A kutya elajándékozása, harmadik félnek 

való átadása/értékesítése, valamint a kutya magán célú közvetítése az Örökbefogadó, mint állattartó, 

vagy harmadik fél által, esetleg az interneten keresztül, kifejezetten tilos! 

 

A szerződés ezen pontjának megszegése a Ptk. 6:183. § szerint a teljesítés megtagadásának 

minősül, azaz Alapítvány a késedelem, vagy a lehetetlenülés szabályai szerint járhat el és 100.000 

Ft. kártérítést igényelhet.  

Ezen túlmenően Alapítvány jogosult a kutyát azonnal elhozni Örökbefogadótól, mint az állat 

tartójától, ha kiderül, hogy a kutyát tovább adományozásra, átadásra, értékesítésre felajánlotta, 

hirdette, vagy mást megbízott ezzel.  

 

Amennyiben Örökbefogadó, mint az állat tartója, felszólításra nem adja át a kutyát, akkor 

tudomásul veszi, hogy Alapítvány rendőrségi közreműködéssel hozza el az állatot. Amennyiben a 

kutyát Örökbefogadó, mint az állat tartója, elérhetetlenné tette, a fenti Ptk. 6:183. §. rendelkezései 

az irányadók, továbbá ki kell fizetnie az állat kerestetésével járó költségeket. 

Ezen túlmenően amennyiben Örökbefogadó, mint az állat tartója, a rábízott kutyát jogtalanul 

eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik és felszólításra nem adja át Alapítványnak 

megvalósítja a Btk. 372.§ (1) (2)a) szerinti sikkasztás vétségét, amiért az Alapítvány feljelentést 

tesz.   
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4. A kutya tartása (elhelyezés és gondozás) 

 

Örökbefogadó vállalja, hogy a kutyát az Ávtv., a Kormányrendelet és jelen szerződésben leírtak 

szerint tartja, helyezi el és a fajtának megfelelően gondozza. 

 

Örökbefogadó köteles: 

(1) a kutyát a fajtának megfelelően gondozni, köteles törődni vele és megfelelő elhelyezést biztosítani 

számára, gondoskodnia kell a szőréről és betegség esetén állat-egészségügyi ellátást biztosítani 

számára; 

(2) tartózkodni minden rossz bánásmódtól, és nem tolerálhatja azt harmadik felek részéről sem, 

ideértve különösen a szexuális visszaéléseket (szodómia / zoofilia); 

(3) állandó friss ivóvizet és a kutya igényeinek és szükségleteinek megfelelő eledelt biztosítani 

(4) biztosítani a lehetőséget arra, hogy a kutya a fajtájának megfelelően ki tudja elégíteni mozgási 

igényét;  

(5) tiszta, meleg, száraz fekhelyet biztosítani a kutyának. Nem tarthatja pincében, kennelben, istállóban 

vagy hasonló helységekben. Nem verheti láncra, kötélre, vagy egyéb tartozékra a kutyát és nem 

tarthatja kizárólag a szabadban. 

 

Örökbefogadó nem használhatja a kutyát teherhúzáshoz, állatharcokhoz; nem használhatja fel 

állatkísérletekben vagy más, a megállapodással ellentétes célra, és nem bocsáthatja a kutyát harmadik 

fél rendelkezésére. 

 

Örökbefogadó vállalja és garantálja, hogy a kutyát az Örökbefogadó távollétének ideje alatt (pl.: kórházi 

tartózkodás alatt, vagy nyaralás esetén) a fajtának megfelelően és jelen megállapodás alapján 

gondozzák. 

 

Az Örökbefogadó vállalja, hogy a kutya esetleges megbetegedése vagy sérülése esetén biztosítja az 

állatorvosi kezelést, illetve a kötelező és ajánlott védőoltásokat (veszettség elleni oltás, kombinált oltás) 

és külső-belső parazita (kullancs, bolha, bélféreg és szívféreg) ellenes kezeléseket a saját költségén 

rendszeresen elvégzi. 
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A szükségesnek ítélt eutanáziát csak állatorvos végezheti. Az Alapítvány beleegyezése szükséges az 

eutanázia előtt, kivéve, ha ezt az Ávtv.  akut vészhelyzet miatt kizárja. Mindenesetre, erről az 

Alapítványt azonnal tájékoztatni kell az állatorvosi bizonyítvány bemutatása után. 

(Örökbefogadó már most teljes mértékben felmenti az állatot kezelő állatorvosokat az Alapítvány felé 

fennálló titoktartási kötelezettségük alól. Örökbefogadó vállalja, hogy erről tájékoztatja a kezelő 

állatorvost.) 

 

Probléma esetén (megszökés, baleset stb.)   Örökbefogadónak azonnal tájékoztatnia kell az átadó felet 

a következő elérhetőségen keresztül: info@menhelykkfhaza.hu, Facebook oldalon vagy az alábbi 

telefonszámokon: +36 70 4343002 vagy +36 30 8135252. Ha a körülményei megváltoznak, és már nem 

tudja megtartani a kutyát, azonnal tájékoztatnia kell az Alapítványt. Kifejezetten tilos a kutyát az utcára 

tenni, gyepmesternek vagy kutyamenhelynek átadni, és nem szabad elajándékozni, vagy eladni (3. 

pont). Ha a kutya elvész, azonnal tájékoztatnia kell az Alapítványt. Az Örökbefogadó haladéktalanul 

tájékoztatja az átadó felet a kapcsolatfelvételében bekövetkezett változásokról a 5. pont szerinti 

jogkövetkezmények mellett.  

 

Az átadó fél ellenőrizheti a birtokba adott kutyát és tartásának körülményeit, valamint információkat 

szerezhet a kutyáról és annak jólétéről. Ez az alábbi módon történhet: Az Örökbefogadó köteles a 

kutyáról legalább három havonta facebook messengeren, e-mail formájában, (ha nincs egyik sem) 

postán hírt adni, és friss fotókat küldeni, köteles az oltási könyvet/útlevelet kérésre bemutatni. 

Tudomásul veszi, hogy az Alapítvány előre megbeszélt időpontban ellenőrizheti az állattartást az 

ingatlanra belépve, illetve az ingatlanba belépés nélkül bármikor. Az ellenőrzés megtagadása esetén 

Alapítványnak jogában áll elállni és visszavenni az állatot, a 5. pontban leírt jogkövetkezmények 

alkalmazása mellett.  
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5. A feltételek megszegése 

 

Amennyiben Örökbefogadó, mint   állattartó megszegi jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit 

vagy megszegi Ávtv-ben vagy a Kormányrendelet-ben előírtakat, az Alapítvány kérheti a kutya 

azonnali átadását. Ez azt jelenti, hogy az Alapítvány teljes egészében eláll a megállapodástól. Az 

Örökbefogadó állattartó vállalja, hogy Alapítvány kérésére a kutyát haladéktalanul visszaszolgáltatja. 

 

Örökbefogadó állattartó kötelezettségeinek megsértése esetén Alapítvány jogosult követelni az 

Alapítvány által az állattartó részére átadott összes kutya visszaadását. Az állattartó köteles az 

Alapítvány kérésére azonnal visszaszolgáltatni minden kutyát. 

Az állattartó minden esetben lemond az Alapítvány elleni kártérítési vagy költségtérítési, illetve 

pénzadomány vagy más befizetés, vagy más juttatás visszatérítése iránti igényről.  

A feltételek megszegése, azon pontok vonatkozásában is elállással és az állat visszavételével járhat, 

ahol a szerződési pont külön nem említi.  

Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik  Ptk. . 6:183. § szerint a teljesítés megtagadás 

esetén a kártérítés minimális összege 100.000 Ft .  

Amennyiben Örökbefogadó, mint az állat tartója felszólításra nem adja át a kutyát, akkor minden 

esetben tudomásul veszi, hogy Alapítvány rendőrségi közreműködéssel hozza el az állatot. 

Továbbá minden esetben, ha az állattartónál felmerül a gyanú, hogy azért nem adja át, mert az 

állattal sajátjaként kíván rendelkezni Tulajdonos Alapítványnak megteszi a feljelentést a Btk. 

372.§ (1) (2) a) alapján.    
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6. Személyes adatok kezelése 

 

Örökbefogadó személyes adatainak gyűjtése, tárolása, módosítása, továbbítása, törlése és felhasználása 

kizárólag a hatályos adatvédelmi szabályokkal és az egyéb jogi rendelkezésekkel összhangban történik. 

Örökbefogadó itt feltüntetett személyes adatait az Alapítvány a jelen megállapodással összefüggésben 

meghatározatlan ideig kezeli. Örökbefogadó személyes adatai az Alapítvány adatbázisába kerülnek, 

ahol azokat tárolják. Mind az adatok kezelése, mind azok tárolása kizárólag a birtokba adás céljához 

kötötten valósul meg, az adatokat harmadik személynek az Alapítvány nem adja ki sem kereskedelmi, 

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

adatszolgáltatást.  

Örökbefogadó, mint állattartó egyetért azzal, hogy Alapítvány az összegyűjtött személyes adatokat a 

feltételek megszegése, valamint kétes magatartás esetén továbbítja más állatvédelmi szervezeteknek.   

A személyes adatok jelen megállapodásban történő megadásával és ezen adatvédelmi nyilatkozat 

jóváhagyásával az állattartó kijelenti, hogy hozzájárul a személyes adatainak gyűjtéséhez, 

feldolgozásához és felhasználásához. 

 

Az Örökbefogadó ………………………. forint /euro összegű adományt fizetett a kutya átvételéért, 

mely összeggel hozzájárul a kutya egészségügyi ellátásának költségeihez. A pénz elfogadását az 

Alapítvány képviselője az aláírásával megerősíti. 
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7. Egyéb kiegészítések, megjegyzések 

 
Amennyiben Örökbefogadó   házasságban, élettársi kapcsolatban, vagy más módon családi közösségben  

él ,de jelen szerződést, csak az egy személy, mint Örökbefogadó,   írja alá, akkor Örökbefogadó 

felelősséget vállal azért, hogy a vele egy háztartásban élők az örökbefogadásról  tudomással bírtak, 

hozzájárultak a kutyatartáshoz és vállalták , hogy ők is  betartják az állattartási szabályokat a 

kutyával szemben.  

Az Örökbefogadó halála esetén jelen szerződésben vállaltak az örököst/örökösöket is köti. Ha az 

állatot nem tudja / tudják  vállalni, a fenti jogkövetkezmények mellett köteles(ek)  az állatot az 

Alapítványnak visszajuttatni. Örökbefogadó vállalja, hogy legjobb ismeretei szerinti esetleges 

örökösét tájékoztatja jelen szerződés fennállásáról és arról, hogy vagy a kutyát kell vállalnia a 

jelen szerződésben leírtak szerint, vagy vissza kell juttatnia az állatot az Alapítványnak, de a 

halálesetről mindenképpen tájékoztatnia kell az Alapítványt.  

  

 

Egyéb kiegészítések, megjegyzések: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Alulírott birtokba vevő Örökbefogadóként elolvastam és megértettem az örökbefogadási 

(birtokbavételi) megállapodást, és elfogadom, hogy az kötelező érvényű. Büntetőjogi felelősségem alatt 

kijelentem, hogy a fenti személyes adatok valósak, és vállalom, hogy az adataim feldolgozásra 

kerüljenek. 

 

 

 

 

 

…………………………………………., 20……. ……………….. hó ……… nap. 
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………………………………………..  …………………………………………… 

Birtokba vevő Örökbefogadó    Átadó szerv képviseletében 

Bay Diána 

               állatotthon vezető 

              Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány  

 

 

 

 

Előttök, mint tanúk előtt: 

1. Tanú      2. Tanú 

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

Lakcím: ………………………………………..  Lakcím: ……………………………………. 

Szig.szám: ……………………………………….. Szig.szám: ………………………………… 

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

 

mailto:info@menhelykkfhaza.hu
http://www.menhelykkfhaza.hu/

	41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet  a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról (továbbiakban: Kormányrendelet)
	A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések


