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ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS
Örökbefogadó

Kutya

Neve:

Hívóneve:

Szem. ig. száma:

Fajtája:

Tel. száma:

Kora:

E-mail címe:

Ivara:

Lakcíme:

Oltási könyv száma:

A kutya tartási helyének címe:

Chip száma:

1. Örökbefogadó a kutyáról annak élete végéig felelős gazdaként köteles gondoskodni, biztosítva mind a fizikai, mind a szellemi
fejlődéséhez és épségéhez szükséges feltételeket (Btk, az 1998. évi XXVIII. Törvény és végrehajtási rendeletei az Állatok
védelméről és kíméletéről). Az Örökbefogadó vállalja: „a kutyáról élete végéig gondoskodom, őt cserben nem hagyom, soha nem
bántalmazom. Tisztában vagyok vele, hogy az állat nem vagyontárgy, nem használati tárgy, hanem érző élőlény, akinek szeretetre,
figyelemre és gondoskodásra van szüksége, amit legjobb tudásom szerint megadok neki”.
2. Az Örökbefogadó eleget tesz minden jogszabályban, rendeletben, helyi rendeletben előírt bejelentési és oltási kötelezettségének a
kutyával kapcsolatban: éves védőoltásait beadatja, állatorvosi ellátásáról gondoskodik, az ezzel kapcsolatos költségeket vállalja. Az
állatvédelmi törvény által előírt kötelességeivel és jogaival tisztában van, a törvényt betartja. Láncon nem tarthatja a kutyát.
3. Örökbefogadó a kutyát nem ajándékozhatja tovább. Amennyiben a kutyát másra szeretné átruházni (akár ingyenesen, akár
ellenszolgáltatás fejében), azt kizárólag az örökbeadóval történő közös megegyezés alapján teheti. Ebben az esetben az új
tulajdonossal az örökbeadó új örökbefogadási szerződést köt. Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy az örökbeadó
hozzájárulása nélkül nem jogosult a kutya tulajdonjogának megváltoztatására.
4. Az Örökbefogadó a kutyával kapcsolatos probléma felmerülése esetén (szökés, baleset, stb.) köteles az Örökbeadót azonnal
értesíteni. Amennyiben körülményei megváltoznak és az állatot tartani nem tudja, erről az örökbeadót haladéktalanul tájékoztatni
köteles. A kutyát az utcára ki nem rakja, sintértelepre, menhelyre be nem adja. Az Örökbefogadó a kutyáról új gazdához
jutásáig gondoskodni köteles. Az örökbeadó kérésére a kutyát visszaszolgáltatja. A kutya esetleges elveszése esetén 24 órán
belül! értesíti az Örökbeadót (javasoljuk a kutya nevével, a tulajdonos telefonszámával ellátott, gravírozott biléta használatát).
5. Az Örökbefogadó elérhetőségei megváltozásáról az örökbeadót haladéktalanul értesíteni köteles.
6. Örökbeadó – előzetes egyeztetést követően – az örökbe adott kutyát és körülményeit ellenőrizheti, a kutyáról, jólétéről
tájékoztatást kérhet. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat, illetve az állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban
előírtakat az örökbefogadó nem tartja be, az Örökbeadónak jogában áll a kutyát minden ellenszolgáltatás nélkül visszavenni.
Ebben az esetben az Örökbefogadó kötelessége az állatot haladéktalanul visszaszolgáltatni. Az Örökbefogadó tudomásul veszi,
hogy a fenti magatartásból kifolyólag keletkezett és az állat visszaszolgáltatásával kapcsolatos orvosi és egyéb tartási költségek az
Örökbefogadót terhelik.
7. A kutya 2 hét próbaidő után kerül véglegesen az Örökbefogadó gondozásába.
8. Speciális (egészségi, viselkedési, táplálási, tartási megkötések): az oltási protokoll kötelező folytatása, a külső paraziták elleni
hatékony védelem egész évben (spot on, bolha/kullancs nyakörv), negyed évente féreghajtás, továbbá:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. A szerződéssel együtt az állat oltási könyvét átvettem. Következő, esedékes védőoltás időpontja: ________________________.
Alulírott Örökbefogadó az Örökbefogadási szerződést elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelező érvénnyel elfogadom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott személyi adataim a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok,
hogy az adataimat nyilvántartsák.
Örökbeadó az állatot ellenérték nélkül adja át az Örökbefogadónak, de minden, a többi állat mentéséhez ellátásához,
oltásaihoz, gyógyíttatásához való hozzájárulást, adományt szívesen fogadunk és megköszönünk.
Adományként_______________Ft-ot azaz______________________________Ft-ot az egyesület nevében átvettem.
Kelt:

, 2018.

Hozzájárulok, hogy a Pilis-Budai Kutyamentők részemre hírlevelet küldjenek, az adataimat kezeljék és 15 évig tárolják a
honlapjukon lévő Adatkezelési tájékoztató szerint.
______________________________
Örökbefogadó

______________________________
Örökbeadó képviseletében
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