
ÉLŐ ÁLLAT AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely a Megajándékozott részéről az állat örökbefogadását jelenti 

  

 

 

Ajándékozó (Örökbeadó):  

 

Süti Állatotthon Alapítvány 

3422, Bükkábrány, Kossuth Lajos út 3. 

Adószám: 18742624-1-05 

E-mail cím: sutiallatotthon@citromail.hu 

Bankszámla szám: 10401141-50526785-83551011  K&H Bank  

 

Süti Állatotthon Alapítvány képviseletében : :…………………………………… 

Telefonszám:………………………………………………………...……………. 

Email cím:……………………………………………………….………………...  

 

Megajándékozott (Örökbefogadó):  

 

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

Bejelentett lakcím:……………………………………………………….……….. 

Tartózkodási hely:………………………………………………………………… 

Személyig. szám:…………………………………………….……………………. 

Telefonszám:………………………………………………...……………………. 

Email cím:………………………………………………….………………………  

 

Örökbefogadott állat adatai: 

 

Az ajándék (élő állat) kutya / macska / egyéb:……………………………… 

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

Ivara:………….……… Ivaros /  Ivartalan : ivartalanítás időpontja : ………… 

Életkora:…………….………………………………………………………….. 

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

Microchip száma:………………………………………………………………. 

Neve (jelölése) :……………………..……………..............................................  

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

Oltások:…………………………………………………………………………. 

Egyéb állatorvosi beavatkozások:……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Értéke (a Felek által közösen meghatározott)………………………………HUF  

 

Átadott okiratok felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb megjegyzések :  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



1. Az Ajándékozó ajándékba adja, a Megajándékozott pedig köszönettel elfogadja a 2. 

pontban részletesen körülírt élő állatot, mint a jelen szerződés élő jogtárgyát, amely az 

Ajándékozó kizárólagos tulajdonát képezi, és amely felett harmadik személynek 

rendelkezési joga nincs.  

 

1.A  A Felek megállapodnak abban, hogy az örökbefogadás napjától, azaz a  mai naptól 

számított 30 napon belül, az ún. ’próbaidő’ ideje alatt, a Megajándékozott kérésére az 

Ajándékozó az ajándékot (élő állatot) visszaveszi, a Megajándékozott pedig vissza szállítja, 

de erre az esetre semmiféle megtérítési (költségfizetési) igényt a Felek egymással szemben 

nem támaszthatnak. 

 

1.B A Megajándékozott tudomásul veszi, hogy az ajándékot ( élő állat) nem ajándékozhatja 

tovább, még családon belül sem.  

Ha a Megajándékozott körülményei megváltoztak, és az ajándékot ( élő állat ) nem tudja 

tovább tartani, erről az Ajándékozót haladéktalanul tájékoztatja és az ajándékot ( élő állat) 

visszaszolgáltatja. Az Ajándékozó az ajándékot ( élő állat) előzetes megbeszélés alapján 

visszafogadja. 

 

1.C A Megajándékozott semmilyen esetben sem jogosult a cicát menhelyre adni, utcára tenni, 

bárhol szándékosan magára hagyni. 

 

A Megajándékozott  ..………év .….hónap .....nap óta gondoskodik az örökbefogadott állatról. 

 

2. A Megajándékozott nyilatkozik, hogy az ajándék (élő állat) tartására felkészült, továbbá, 

hogy az Ajándékozótól a tájékoztatást (folyamatban lévő vagy szükséges kezelések, táplálás, 

viselkedés, szokások, rossz szokások,..) az örökbefogadott állatról megkapta.  

 

2.A Megajándékozott kötelezi magát arra, hogy az ajándék (élő állat) egyedi igényeit (ha 

vannak) kielégíti (macskáknál pl : mászás, kaparás), az erre használatos felszereléseket 

(macskabútor, kaparófa,..) biztosítja számára. 

 

2.B Megajándékozott tudomásul veszi, hogy az Ajándékozó a mai naptól (amely egyben az 

ajándék átadásának a napja) már nem felel az élő állat által másoknak vagy másokban (ember, 

állat, növény) okozott károkért, sérülésekért. 

 

3. A Megajándékozott tudomásul veszi, hogy az Ajándékozó az ajándék (élő állat) tartását 

bármikor ellenőrizheti, és az általa nem megfelelőnek minősített tartás esetén , illetve a 

1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 5. § (1)  pontja 

megszegése esetén pedig, visszaköveteli azt ellenérték nyújtása nélkül. 

 

4. A megajándékozott kijelenti és vállalja, hogy a macskát semmilyen körülmények 

között nem engedi ki a házból/lakásból, kizárólag a lakásban/házban tartja, a 

lakásból/házból való kijutását, udvarra kiengedését, kiszökésének megakadályozásáról 

gondoskodik az ’ 1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről ’ szóló 

törvény  5. § (1)   pontja betartásával. 

 

4.A. A Megajándékozott kijelenti, hogy az ajándékot, azaz az örökbefogadott állatot 

huzamosabb időre nem köti meg, huzamosabb ideig nem zárja be kennel, ketrec, 

mellékhelyiség stb. területre. Hosszabb időre nem hagyja magára - lakásban: max. 12 óra/nap. 



4.B A Megajándékozott nyilatkozik, hogy az ajándék (élő állat) biológiai sajátosságait ismeri, 

megfelelő és biztonságos életkörülményeit biztosítani tudja, tartását az állatvédelmi 

törvényben rögzített jó gazda gondosságának szabályai szerint látja el.  

 

4.C A Megajándékozott kötelezi magát arra, hogy az ajándéknak (élő állat) napi 

rendszerességgel biztosít friss ivóvizet, egészséges, elégséges, megfelelő élelmet, ezen felül 

az esetlegesen kialakuló egészségügyi rendellenességeit (betegség, sérülés, időskori 

állapotromlás stb.) állatorvossal kivizsgáltatja,kezelteti, oltásait évente rendben beadatja.  

Nem nézi tétlenül az állat fellépő betegségét, esetleges szenvedését, hanem szükség esetén 

azonnali orvosi ellátásáról gondoskodik a legkisebb betegség gyanújának már a 

megjelenésekor is. 

  

4.D  A Megajándékozott kötelezi magát arra, hogy az ajándéknak (élő állat) szándékosan sem 

testi, sem lelki sérülést nem okoz, és igyekszik őt megóvni minden veszélytől. 

 

4.E A Megajándékozott  kijelenti, hogy az ajándékot (élő állatot) egészségesen fogadta 

örökbe. Az Örökbeadó Alapítvány a későbbiekben esetlegesen kialakuló betegségekért 

felelősséggel nem tartozik. 

 

5. A Megajándékozott KÖTELES az örökbefogadott (élő állat) ivartalanítási műtétjét saját 

költségén elvégeztetni az állat 7-11 hónapos kora között. 

Amennyiben ezt nem végzik el időben, és nem kívánt szaporulat születik, tudomásul veszi, 

hogy az Ajándékozó az ajándékot a szaporulattal együtt jogosult visszakövetelni ellenérték 

nyújtása nélkül.  

 

5.B A Megajándékozott ezután köteles az ivartalanított állat oltási könyvét bemutatni az 

Ajándékozónak, benne az ivartalanítás bejegyzésével, az ivartalanítást végző orvos 

pecsétjével! 

Amennyiben a Megajándékozott ennek nem tesz eleget, az Ajándékozó az ajándékot (élő 

állat) jogosult vissza követelni ellenérték nyújtása nélkül. 

 

6. A Megajándékozott az ajándékon (élő állat) euthanáziát nem hajthat végre, kivéve, ha azt 

állatorvos indokoltnak látja, és minderről állatorvosi jegyzőkönyv készül.  

 

 

…………………………………….                             ……………………………………… 

          Ajándékozó aláírása                                                      Megajándékozott aláírása 

 

 

Kelt:…………..…helység…………..év……………hónap………napján. 

 

 
1998.évi XXVIII .törvény az állatok védelméről és kíméletéről - II. Fejezet  : Az állat védelmének általános 

szabályai 

 

5. § (1)  Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 

gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 
 

 

 


