
MINTA 
ÖRÖKBEFOGADÁSI MEGÁLLAPODÁS 

  
Az örökbefogadó  
Neve: ……………………….………………………………………………………….  
Lakcíme: ………………………………………………………………………………  
Személyazonosító száma: …………………………………………………………..  
Telefonszáma: ………………………………………………………………………...  
 
Az örökbefogadott kutya  
Neme: ………………………………………………………………………………….  
Kora: ……………………………………………………………………………………  
Jellemzői, színe: ……………………………………………………………………….  
Neve: ……………………………………………………………………………………  
Oltási könyv, immunizáltság: ………………………………………………………... 
Transzponder, szám: ………………………………………………………………… 
Egyéb ismertető jegyek: …………………………………………………………….. 
 
Az örökbefogadó a fent nevezett kutyát a következő feltételekkel fogadja örökbe Hajdúsámson Város 
Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) ebrendészeti telepéről (4251 Hajdúsámson-
Ligettanya, külterület, 0224/2 hrsz., ebrendész: Fekete Róbert, a telepet jelen eljárásban képviseli: dr. 
Danku József jegyző):  
 
1. Az örökbefogadó köteles a felelős állattartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartására. 
2. Az örökbefogadó köteles az örökbefogadott állat számára rendszeres orvosi ellátás, táplálék, 

valamint megfelelő mozgástér biztosítására.  
3. Az örökbefogadó köteles az örökbefogadott állat örökbefogadásával és tartásával kapcsolatban 

felmerült összes költség viselésére.  
4. Az örökbefogadó kötelessége az örökbefogadott állatra vonatkozó bejelentési és oltási 

kötelezettségek teljesítése. 
5. Az örökbe fogadott kutya ivartalanítva/ivartalanítási kötelezettséggel kerül örökbe adásra (a 

megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben az állat ivartalanítási kötelezettséggel kerül átadásra, 
abban az esetben a jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül a műtétet végző 
állatorvos által kiadott igazolást a jegyző részére haladéktalanul be kell mutatni.  

6. A fent nevezett kutyát az örökbefogadó semmilyen körülmények között nem altathatja el, nem 
tenyésztheti, nem szaporíthatja, közterületre csak felügyelettel, pórázzal engedheti. Amennyiben a 
kutyát az örökbefogadó tovább adja, ennek tényét – erre vonatkozó igény esetén – dokumentáltan 
igazolni tudni kell az örökbeadó részére.  

7. A kutya eltűnéséről az örökbeadót 48 órán belül értesíteni köteles.  
8. Az örökbefogadó teljeskörűen vállalja, az előírt egészségügyi kötelezettségeket (védőoltás, 

parazitamentesítés, immunizálás, stb.) valamint azt, hogy az állat megbetegedése esetén 
haladéktalanul állatorvoshoz fordul.  

9. Az örökbefogadó elfogadja, hogy amennyiben a kutyát az örökbefogadó nem megfelelően tartja (pl. 
szabálytalanul láncra kötve, szabálytalanul kennelben, tűző napon, árnyék, víz nélkül, élelem nélkül), 
elhanyagolja, rosszul bánik vele, az örökbeadónak joga van a kutyát visszavenni feltétel és 
ellenszolgáltatás nélkül; valamint amennyiben állatkínzást vagy törvénytelenséget tapasztal, úgy az 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a hatóságoknál feljelentést 
tenni.  

10. A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére a Debreceni Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény és az egyéb kapcsolódó ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A 
Felek a vitás kérdésekben megpróbálnak egyezségre jutni.  

 
A Felek jelen megállapodást annak elolvasása és azonos értelmezése után, mint akaratukkal és 
szándékukkal megegyezőt, 4 példányban, helybenhagyólag írták alá. 
 
Hajdúsámson, 2022.  
 
 ..........................................................  ………………………………………….. 
           örökbefogadó                                                                             dr. Danku József 
                                                                                                                         jegyző 
                   
 


