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ÖRÖKBEADÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Macskamentő Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) képviselője: Tóth Tilda (a 
továbbiakban: Örökbeadó Tag) és 

Név:…………………………….………… anyja neve: …………………………...… szig.sz.:………....................... 

címe: …………………………………………………………….……………………………………………………….... 

Állattartás helye (amennyiben eltérő): ……………………………….………………………………………………… 

Telefonszáma…………………….................................... E-mail címe: ……………………………………...……… 

(a továbbiakban: Örökbefogadó) között az alulírott napon és helyen, a következőkben megállapított feltételek 
szerint:

1. Örökbeadó Tag jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja, az Örökbefogadó átveszi az alábbi leírású 
és tulajdonságú állatot:

Állat neve: Faja:  macska

Becsült életkora: Ivar:     kandúr / nőstény

Fajtája:                                          Származása:

Ivartalanított:       igen   /    nem

Színe, külleme:

Oltási könyv kiadva:     igen  /   nem 

Mikrochip:     igen   /  nem      száma:

Amennyiben chipezett, utolsó 
veszettség oltás időpontja:
Oltóanyag neve, gyártási száma:

Különös ismertetőjel: Azonosító jele:

Tartással, viselkedéssel, egészségi állapottal kapcsolatos egyéb megjegyzések:

Oltások, féreghajtások, orvosi kezelések, beavatkozások, gyógyszerek:

2. Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot saját részre, társállatként fogadja örökbe és a fent megadott címen
– az Állatvédelmi Törvényben szereplő rendszabályoknak megfelelően - fogja tartani. Örökbefogadó 
kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen jogcímen nem válik meg az állattól, másik személy részére át 
nem adja (sem ingyen, sem ellenszolgáltatásért). Ha az állatot másra szeretné átruházni, csak az 
Örökbeadó tudtával és beleegyezésével teheti.  Ha bármely ok miatt nem tudja tovább tartani, értesíti az 
Alapítványt. Az állat eltűnése esetén is köteles az Alapítványnak belejelntést tenni. Az Alapítvány kérdés 
nélkül, bármikor visszaveszi az állatot. Az állat oltási költségeinek megtérítését kérjük. A Macskamentők 
alapítvány köszönettel veszi önzetlen adományát - természetbeni, tárgyi, pénzbeli - mely révén lehetőség 
nyílik az újabb bajba jutott állatok megsegítésére.

Örökbefogadó köteles az állattal kapott kísérő dokumentumokat (oltási könyvet, stb.) megőrizni és az állat 
visszaszolgáltatásával egyidejűleg azokat is visszaadni az Alapítványnak. 

3. Örökbefogadó vállalja, hogy az állatot (kérjük aláhúzni) csak lakásban / csak kertben / kertes házban 
bejárással / lakásban kijárással / egyéb, éspedig: ……………………………. módon tartja. Örökbefogadó 
vállalja, hogy a mindenkori hatályos állatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tartja az állatot, biztosítja 
annak megfelelő mozgásterét. Amennyiben kertes házban tartja, gondoskodik a megfelelő szökésbiztos  
kerítésről. Örökbefogadó rendszeres orvosi ellátást biztosít az állatnak. Kijárós macska esetében 
gondoskodik a negyedévente esedékes féregtelenítésről és egész évben folyamatosan védi az állatot a 
kullancsok és egyéb élősködők ellen, gondoskodik a betegségeket megelőző kombinált és veszettség elleni 
oltásokról, kijárós vagy más macskával együtt tartott macska esetében leukosis elleni védőoltásról is. 
Lakásban tartott macska esetében gondoskodik legalább évente egyszeri féreghajtásról és kombinált 
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oltásról. 

Az állat elhalásáról Örökbefogadó 8 napon belül értesíteni köteles az Alapítványt. Az Alapítvány 
ismeretei szerint (amennyiben az állat fent közölt adatai között másképpen nem szerepel) az állatot 
egészséges állapotban adja át. Az Alapítvány nem vállal felelősséget a későbbiekben bekövetkező 
változásokért, az esetlegesen későbbiek során kialakuló betegségekért.

4. Örökbefogadó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az állatot nem használja fel szaporítási vagy 
tenyésztési célokra, a szaporulatot megakadályozza. Amennyiben a (bármely nemű) macska nem 
ivartalanítva került örökbeadásra (pl. kölyök esetén), és jelen szerződésben nem került feltüntetésre olyan 
egészségügyi probléma, ami miatt a műtét ellenjavallt lenne, az Örökbefogadó köteles az ivartalanítást 
elvégeztetni nőstény macska esetén HAT hónapos, a kandúr macska esetén NYOLC hónapos kora 
eléréséig. Ellenkező esetben az állat visszavételre kerül. Az Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogy 
az operáló állatorvos által kiállított, ivartalanítási műtétet igazoló dokumentumot a műtét elvégeztetésének 
időpontjától számított 14 napon belül megküldi az Alapítványnak.

5. Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogyha az állat egészségügyi állapotában vagy tartási helyében 
változás történik, valamint ha az állattartás feltételei megváltoznak, vagy az állat eltűnik, elvész, az 
Alapítványt  haladéktalanul értesíti.

6. Örökbefogadó hozzájárul ahhoz és egyben lehetőséget biztosít arra, hogy az Alapítvány képviselője –
annak érdekében, hogy az állattartás helyszínén győződhessen meg az állat tartásának, ellátásának 
megfelelőségéről – felkeresse az állatot. Ennek érdekében az Örökbefogadó vállalja, hogy az 
elérhetőségében bekövetkezett változásokról az Alapítványt 8 napon belül értesíti.

7. Amennyiben a fenti állatot az Örökbefogadó az Alapítvány megítélése szerint nem megfelelően tartja, 
elhanyagolja, rosszul bánik vele, az Alapítványnak joga van az állatot feltétel és ellenszolgáltatás nélkül 
visszavenni, valamint amennyiben állatkínzást1 vagy törvénytelenséget tapasztal, a hatóságoknál feljelentést
tenni. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodásban foglalt bármely rendelkezés 
megsértése esetén rendelkezzék az állat további sorsa felől.

8. Az 1995.évi CXIX. adatvédelemről szóló törvény értelmében Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy 
személyes adatait az Alapítvány nyilvántartja, esetenként kampányairól, akcióiról nyomtatott vagy 
elektronikus hírlevelet küld. Amennyiben Örökbefogadó nem kíván hírlevelet kapni, adatai törlését a 
címzettek közül bármikor kérheti az Alapítvány elérhetőségein.

A jelen örökbeadási szerződést a szerződést kötő felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, 
jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt a felek megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Jelen 2 (kettő) gépelt oldalból, 8 (nyolc) pontból álló 
örökbeadási szerződés kettő egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 1 
(egy) példány az Alapítványnál, 1 (egy) példány az Örökbefogadónál marad.

Kelt: …......................., 20...................

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

Macskamentők Alapítvány Örökbefogadó

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú 1. Tanú 2.

Név: Név:

Cím: Cím:

Aláírás: Aláírás:

1 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 266/B. § (1) bekezdése szerint: Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak 
maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el, és két évig 
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.


