Örökbefogadási szerződés
(Tájékoztató jellegű minta)

Mely létrejött az Állat és Ember Állat- és Természetvédő, Kultúrális és Szabadidő Egyesület
(továbbiakban: Egyesület; képviselője: Tag) és az Örökbefogadó között:

Örökbeadó Tag neve:
Örökbefogadó neve:
Személyi igazolvány száma:
Címe (ahol a kutyát tartani fogja):
E-mail címe:
Telefonszáma:
az alábbi feltételekkel:
•

Az Egyesület Tagja jelzett napon átadja a következő leírású kutyát Örökbeadó részére:
Név:
Fajta:
Ivar: kan / szuka
Szín:
Életkor / Születési idő:
Származás:
Oltási könyv kiadva: igen / nem
Tartási tanácsok, egyéb megjegyzés:

•

Örökbefogadó kijelenti, hogy a kutyát saját részére, hobbi-tartás 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 a megbeszélt időpontban ellenszolgáltatás nélkül visszajuttatja
Örökbeadó Taghoz, - azaz ilyen módon az Egyesület birtokába - és ezzel egyidejűleg
"Lemondó Nyilatkozatot" ír alá, amelyben a kutya további tartásáról, birtoklásának jogáról
lemond. Az egyesület vállalja, hogy ilyen esetekben a kutyát átveszi, és az átvétel időpontjától
annak gondját viseli, tartásának és ellátásának költségeit fedezi.

•

Örökbefogadó vállalja, hogy a mindenkori 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 azonnal értesíti
az Egyesületet. Az Egyesület ismeretei szerint (amennyiben a kutya adatai között másképp
nem szerepel) a kutya egészséges állapotban távozik a Tagtól. Az Egyesület a kutya
egészségügyi állapotát, erőnlétét és szokásait érintő értesüléseket, az örökbefogadás napján
történt orvosi kezelésekről szóló iratokat, röntgenfelvételeket, stb. abban a hiszemben
bocsátja az Örökbefogadó rendelkezésére, hogy azok a továbbiakban hasznára válnak. Az
Egyesület nem vállal felelősséget a későbbiekben bekövetkező változásokért, a későbbiek
során az esetlegesen kialakuló betegségekért.

•

Örökbefogadó kijelenti, hogy a fiatal kora miatt ivarosan kiadott kutyánál a megállapodottak
szerint az ivarérettség elérése után az ivartalanítási műtétet elvégezteti, a kutyát nem

használja fel szaporítási vagy tenyésztési célokra, szuka ivarú kutyánál a szaporulatot
megakadályozza. Az ivartalanításhoz az Egyesület szükség esetén támogatást nyújt,
megtörténtét ellenőrzi.

•

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 Egyesületet.

•

Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, és lehetőséget biztosít arra, hogy az Egyesület képviselője
előzetes egyeztetés után felkeresse a kutyát, hogy a helyszínen győződhessen meg a kutya
megfelelő ellátásáról. Ennek érdekében az Örökbefogadó vállalja, hogy elérhetőségében
bekövetkezett lényeges változásokról az Egyesületet értesíti.

•

Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodás durva megsértése esetén
rendelkezzék a kutya további sorsa felől.

•

Az egyesület költségvetése szerint a kutya kiváltásának, ellenőrzésének, tartásának, stb.
költsége ________ forint volt. Örökbefogadó a kutya átvételekor ________ forint, azaz
________________________________ forint pénzbeli támogatást nyújtott, melynek átvételét
az Egyesület a Tag aláírásával elismeri, és amelyről a Tag az elismervényt kiállította és átadta
/ postán küldi el Örökbefogadó részére (a megfelelő rész aláhúzandó).

A kutyával kapcsolatos egyéni megállapodások:
Átvett iratok:
Elolvastam és megértettem.
Kelt:
________________________
Örökbefogadó

________________________
az Egyesület Tagja

