
 

       
 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÁLLATVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT 
1097 Budapest, Illatos út 23/a.  •  Telefon: +36-20/625-0783 

www.ebtelep.hu  •  E-mail: illatosut@fori.hu 

 

ÖRÖKBEFOGADÁSI MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat (1097 

Budapest, Illatos út 23/A, képviseli:………………………...), mint örökbeadó – a továbbiakban Örökbeadó –, másrészről 

………………………………………………….. (személyi adatait ld. az örökbefogadási megállapodás mellékletét képző 

adatlapon), mint örökbefogadó – a továbbiakban örökbefogadó – között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.  

1. Örökbeadó örökbeadja, Örökbefogadó örökbefogadja az alábbiakban leírt állatot, és vállalja, hogy ellátásáról felelősen 

gondoskodik, az eb tartására, gondozására, élelmezésére vonatkozó szakmai tájékoztatást és az örökbeadás általános 

szabályait elfogadja, azokat betartja.  

2. Örökbefogadó vállalja, hogy az állatvédelmi törvényben és a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó 

kormányrendeletben leírt kívánalmakat, valamint a helyi önkormányzati állattartási rendeletekben foglaltakat megismeri, 

és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

3. Örökbefogadó kijelenti, hogy a kutyatartás szempontjából lényeges kérdésekre (életvitel, lakóhely, szokások, 

elképzelések) a valóságnak megfelelően válaszolt, hiszen az örökbeadás célja, hogy az állat megfelelő helyre, gondos 

gazdához kerüljön.  

4. Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, hogy Örökbeadó a kutyatartás körülményeit Örökbefogadó lakhelyén ellenőrizze és 

vállalja, hogy a magát megfelelően igazoló, az Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat megbízásából eljáró személynek 

biztosítja a lakhelyre bejutást, a tartás helyszíni ellenőrzését. Örökbeadó az ellenőrzést köteles Örökbefogadó lehető 

legkisebb zavarásával elvégezni. Az ellenőrzés eredményéről a felek jegyzőkönyvet írnak alá.  

5. Örökbeadó és Örökbefogadó egybehangzóan kijelenti, hogy a kiválasztott eb megkapta a szükséges védőoltásokat és 

microchippel látták el. Örökbeadó a behelyezett microchipet regisztrálja a Magyar Állatorvosi Kamara Petvetdata 

rendszerében, mely bármely állatorvos által hozzáférhető. Örökbefogadó vállalja, hogy a kutya chipjéhez tartozó 

regisztrációs adatait az állatorvosnál minden változás esetén (cím, telefonszám) aktualizálja. Örökbefogadó jelen 

megállapodás aláírásával egyidejűleg átvette a személyazonosító igazolványának alapján kiállított oltási könyvet.  

6. Örökbefogadó elfogadja az előírt állategészségügyi kötelezettségeket (kombinált és veszettség elleni védőoltások, külső 

és belső parazitamentesítés stb.) valamint azt, hogy az állatmegbetegedése esetén haladéktalanul állatorvoshoz fordul. 

Amennyiben az ivartalanítás szakmai indokok alapján az Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat ebrendészeti telepén 

nem elvégezhető, az eb ivartalanítási kötelezettséggel adható örökbe. Az örökbefogadástól számított 30 napon belül az 

állat ivartalaníttatása kötelező és a műtétet végző állatorvos által kiállított igazolást köteles megküldeni az Örökbeadó 

részére.   

7. Örökbefogadó az állatot megtekintett állapotában, fertőző betegségek látható tüneteitől mentesen veszi át örökbeadótól. 

Amennyiben hét napon belül betegség tünetei mutatkoznának, haladéktalanul vissza kell hozni gyógykezelésre az 

örökbefogadás helyszínére. Az örökbefogadástól számított két héten belül telefonos vagy személyes konzultációs 

lehetőséget biztosítunk az állat egészségügyi állapotára vonatkozóan. Telefonos konzultáció az 061/347-0830-as 

telefonszámon kérhető. 

8. Örökbeadó állat előéletét és szokásait érintő értesüléseket Örökbefogadó rendelkezésére bocsátotta. Ezek az adatok az 

előző tulajdonos által nyújtott felvilágosításon, illetve az állat gondozóinak, állatorvosainak saját tapasztalatain 

alapulnak, ezért azok megbízhatóságáért Örökbeadó felelősséget nem vállal. 

9. Örökbeadó tájékoztatja Örökbefogadót, hogy a felelős kutyatartás szabályainak súlyos megszegése esetén hivatalos 

eljárást. kezdeményez ellene.  

10. A kutya bármilyen módon történi elidegenítése kizárólag akkor lehetséges, ha Örökbefogadó életkörülményeiben olyan 

negatív változás áll be, ami az ebtartást ellehetetleníti. Ebben az esetben Örökbeadó a kutyát köteles az Önkormányzati 

Állatvédelmi Őrszolgálat telepére, más felelős állattartóra bízni, vagy kutyamenhelyre szállítani.  

11. Örökbefogadó kijelenti, hogy nem használja az állatot szaporításra vagy tenyésztési célra, a tartását biztonságosan 

elkerített helyen, vagy házban/lakásban biztosítja, a kutyát tartósan láncra nem köti, és az állat eltűnését 24 órán belül 

jelenti az Örökbeadónak.  

12. Felek kijelentik, hogy az örökbefogadási eljárás költségeit, …………. Ft-ot, azaz ……………………………………… 

Forintot – amely az állat kezelésével (oltások, microchip, külső és belső parazitamentesítés) kapcsolatos minimális 

költségeket jelenti – Örökbefogadó számla ellenében megfizette. Minden, az örökbefogadott állat tartásával kapcsolatos 

további költség Örökbefogadót terheli.  

13. Felek a Megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni és az esetleges vitás kérdéseket egyeztetés útján 

rendezni. A jelen megállapodásban nem tárgyalt kérdésekben a felek a hatályos Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

14. Jelen megállapodás 2 példányban/ 2 számozott oldalon készült. Felek jelen megállapodást elolvasták, annak tartalmát 

közösen értelmezték, majd elolvasás után egyetértőleg aláírják.  

 

Budapest, ……… év ………….. hónap …………nap 

 

Örökbeadó      Örökbefogadó 

 


