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Örökbefogadási szerződés 
 
amely létrejött a Kapos Állatbarát Alapítvány (a továbbiakban Örökbeadó) és alulírott Örökbefogadó között az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. Örökbeadó a mai napon átadja az alábbiakban leírt macskát az Örökbefogadó részére. 
 
2. Örökbefogadó kijelenti, hogy az alábbiakban leírt macskát saját részre, társállatként fogadja örökbe, ellátásáról a 
felelős állattartás szabályainak és az Állatvédelmi Törvényben leírt kívánalmaknak megfelelően gondoskodik. 
Örökbefogadó gondoskodik az állat biztonságáról, megfelelő élelmezéséről, valamint a rendszeres és szükséges 
orvosi ellátásáról. Kijáró macska esetében gondoskodik a negyedévente esedékes féregtelenítésről, egész évben 
folyamatosan védi az állatot a bolhák, kullancsok és egyéb külső élősködők ellen, továbbá gondoskodik a 
betegségeket megelőző kombinált (lehetőleg leukózis ellen is védettséget nyújtó) és veszettség elleni 
védőoltásokról. Lakásban tartott macska esetében gondoskodik legalább évente egyszeri féregtelenítésről és 
kombinált (lehetőleg leukózis ellen is védettséget nyújtó) védőoltásról. Örökbefogadó vállalja, hogy az állat 
megbetegedése esetén haladéktalanul állatorvoshoz fordul. 
 
3. Örökbefogadó vállalja, hogy az Örökbeadó tudta nélkül nem válik meg a macskától, Örökbeadóval történő 
egyeztetés nélkül más részére át nem ruházza (családon belül sem). Ha bármely ok miatt nem tudja tovább tartani, a 
macskát utcára ki nem rakja, menhelyre be nem adja, hanem Örökbeadóval egyeztetve új otthont keres/kerestet 
számára. Ebben az esetben, ha Örökbeadó megfelelőnek találja az örökbefogadó által kijelölt személyt, az új 
tulajdonossal új örökbefogadási szerződést köt. Amennyiben Örökbefogadónak nem sikerül új otthont találnia a 
macskának, Örökbeadó bármikor, kérdés nélkül visszaveszi az állatot. 
 
4. Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy talált állat esetében az állat gazdája a törvény által előírt időn belül 
visszaigényelheti elveszett állatát az addig felmerült költségek megtérítése mellett. Örökbefogadó beleegyezik, 
hogy elérhetőségét Örökbeadó a törvény által előírt időn belül átadja az eredeti tulajdonosnak, amennyiben az hitelt 
érdemlően bizonyítja tulajdonjogát. 
 
5. Örökbefogadó vállalja, hogy az állat eltűnése esetén 24 órán belül telefonon értesíti Örökbeadót, és ezzel egy 
időben maga is mindent megtesz az állat megtalálására. Örökbeadó vállalja, hogy a macska keresésében internetes 
hirdetések megjelentetésével, menhelyek és állatorvosi rendelők értesítésével segít. Az állat elpusztulását 
Örökbefogadó 8 napon belül köteles bejelenteni a fenti elérhetőségek valamelyikén. 
 
6. Örökbefogadó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az állatot nem használja fel szaporítási vagy 
tenyésztési célra, és a szaporulatot megakadályozza. Amennyiben az állat nem ivartalanítva került örökbeadásra, 
Örökbefogadó köteles az ivartalanítást elvégeztetni nőstény macska esetén 6 hónapos, kandúr macska esetén 8 
hónapos korig. Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ivartalanítás megtörténtét az állat oltási könyvébe 
bevezetteti, és az oltási könyv másolatát vagy az állatorvos által kiállított, az ivartalanítási műtétet igazoló 
dokumentumot a műtét elvégzésének időpontjától számított 14 napon belül megküldi Örökbeadónak. 
 
7. Örökbeadó fenntartja a folyamatos kapcsolattartás és látogatás jogát. Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, hogy 
Örökbeadó alkalmanként telefonon vagy e-mailben érdeklődhessen a macska beilleszkedéséről, fejlődéséről, 
egészségi állapotáról. Örökbefogadó továbbá lehetőséget biztosít rá, hogy Örökbeadó képviselője – az 
örökbefogadott macska megfelelő tartási körülményeinek ellenőrzése érdekében – az állat tartási helyszínén egy 
előre egyeztetett időpontban felkeresse. Ennek érdekében Örökbefogadó vállalja, hogy az elérhetőségeiben 
bekövetkezett változásokról Örökbeadót 8 napon belül értesíti. 
 
8. Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben Örökbeadó megítélése szerint a macskát nem megfelelően 
tartja, elhanyagolja, rosszul bánik vele, Örökbeadónak joga van az állatot feltétel és ellenszolgáltatás nélkül 
visszavenni, valamint amennyiben állatkínzást vagy más törvénytelenséget tapasztal, a hatóságoknál feljelentést 
tenni. Örökbeadó fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodásban foglalt bármely rendelkezés megsértése 
esetén rendelkezzék az állat további sorsa felől. 
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9. Az állat előéletét és szokásait érintő értesüléseket Örökbeadó abban a hiszemben bocsátja Örökbefogadó 
rendelkezésére, hogy azok a későbbiekben hasznára válnak. Ezen adatok az előző tulajdonos által nyújtott 
felvilágosításon, illetve saját tapasztalatokon alapulnak, ezért azok megbízhatóságára nézve Örökbeadó az 
információadás elmaradásából, illetőleg az adatok helytelen közléséből származó következményekért felelősséget 
nem vállal. Örökbefogadó az örökbefogadott állat különleges tulajdonságáról, sajátosságáról az állat 
örökbefogadásakor a tájékoztatást megkapta, a jövőbeni ellátás minden felelőssége és költsége egyedül 
Örökbefogadót terheli. 
 
10. Örökbeadó ismeretei szerint az állat egészséges állapotban kerül átadásra, hacsak Örökbefogadó valamiféle 
különleges körülményről írásbeli tájékoztatást nem kap. Örökbeadó semmiféle, a későbbiek során esetlegesen 
kialakuló betegségből adódó költségért felelősséget vállalni nem tud. 
 
11. Örökbeadó vállalja, hogy az állatokkal kapcsolatos kérdésekben, esetleges problémákban a későbbiekben is 
bármikor Örökbefogadó rendelkezésére áll a fenti elérhetőségeken. 
 
12. Örökbefogadó vállalja, hogy jelen örökbefogadási szerződést, valamint az állattal kapott kísérő 
dokumentumokat (oltási könyv, stb.) az állat élettartama alatt megőrzi. 
 
13. Az 1995. évi CXIX. sz. adatvédelemről szóló törvény értelmében Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy az itt 
feltüntetett személyes adatait Örökbeadó a jelen szerződéssel összefüggésben örökbefogadási adatbázisában tárolja 
és meghatározatlan ideig kezeli. Az adatok kezelése és tárolása kizárólag az örökbefogadás céljához kötötten 
valósul meg, az adatokat Örökbeadó harmadik személynek nem adja ki sem kereskedelmi, sem kutatási célból. 
 
A jelen örökbeadási szerződést a szerződést kötő felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, 
jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Jelen 2 (kettő) gépelt oldalból, 13 (tizenhárom) pontból álló örökbeadási 
szerződés kettő egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) példány 
Örökbeadónál, 1 (egy) példány Örökbefogadónál marad. 
 
Kelt: Kaposvár, …….. év ……………..… hónap ….. napján. 
 
Az örökbefogadó adatai  Az örökbefogadott állat adatai 
Név: Nyt. szám, név: 
Személyi ig. sz.: Fajta, szín: 
Lakcím: Születési idő: 
Telefonszám: Ivar:                       ivartalanított: igen  nem 
E-mail cím: Oltások: 
Adomány:                   Ft Féreghajtás: 
Megjegyzés: Egészségi állapot, orvosi kezelések, gyógyszerek: 

 
 
 

 Tartással, viselkedéssel kapcs. megjegyzések: 
 
 

 
 
 

Kapos Állatbarát Alapítvány Örökbefogadó 
 
 
Alapítványunk köszönettel fogad jelképes adományt az örökbefogadás alkalmával. Készpénzes fizetés esetén 
az adományról hivatalos bevételi bizonylatot adunk. 


