
 

                                    ÖRÖKBEFOGADÁSI  NYILATKOZAT 

 

                                                       

                                                        
                                            

 

               „ KÓBOR SZÍVEK”Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány  

                                         Cím: 5300 Karcag, Sándor u 6. 

                                 E-mail cím: koborszivekalapitvany@gmail.com 

Az  örökbefogadó adatai: 

 
Név:_______________________________________________________________________ 

Személyig.sz.:_______________________________________________________________ 

Cím:_______________________________________________________________________ 

Telefonszám:________________________________________________________________

Emailcím:__________________________________________________________________ 
 

Örökbefogadó kijelentem, hogy mai 

napon:_________év_____________hó________napján átvettem az alábbi: 

 

Nevű:______________________________________________________________________ 

Fajtájú:____________________________________________________________________ 

Nemű:_____________________________________________________________________ 

Színű:______________________________________________________________________ 

Korú:______________________________________________________________________ 

Oltási könyv sorszáma:_______________________________________________________ 

Ivartalanítás időpontja:_______________________________________________________ 

Chip sorszám:_______________________________________________________________ 

kutyát,  macskát. 
Továbbá kijelentem és egyetértek a következőkkel: 

A jelen iratban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében történő adatkezeléshez az itt rögzített személyes adataim vonatkozásában az 

alapítvány részére a hozzájárulásomat megadom.  

Az Örökbefogadó eleget tesz minden jogszabályban előírt bejelentési és oltási 

kötelezettségének a kutyával kapcsolatban: éves védőoltásait beadatja, állatorvosi ellátásáról 

gondoskodik,az ezzel kapcsolatos költségeket vállalja. Az állatvédelmi törvény által előírt 

kötelességeivel és jogaival tisztában van, a törvényt betartja. 

Nem válok meg az állattól az Örökbeadó tudta és beleegyezése nélkül, kizárólag az 

Örökbeadóval történő előzetes megállapodás után. 

Az Örökbeadó kívánalmai szerint szállásolom el az állatot, mely kívánalmakról az 

örökbefogadást megelőzően egyeztetek az Örökbeadóval. ( Pl: Az állatok láncon tartása, 

bántalmazása, éheztetése, magára hagyása, stb. TILOS!). Betegség vagy sérülés esetén 

azonnali szakképzett állatorvosi ellátásban részesítem az állatot. 

Örökbeadó- előzetes egyeztetést követően – az örökbe adott kutyát és körülményeit 

ellenőrizheti, a kutyáról tájékoztatást kérhet. Amennyiben jelen szerződésben foglaltakat, 

illetve az  állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályokban előírtakat az Örökbefogadó nem 

tartja be, az  ÖRÖKBEADÓNAK  JOGÁBAN  ÁLL  A  KUTYÁT  

VISSZAVENNI!! 
Ebben az esetben az Örökbefogadó kötelessége az állatot haladéktalanul visszaszolgáltatni. 
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Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy fenti magatartásból kifolyólag keletkezett és az állat 

visszaszolgáltatásával kapcsolatos orvosi és egyéb tartási költségek az Örökbefogadót 

terhelik. 

Az állat eltűnését. Elvesztését, vagy fenti elérhetőségeim megváltozását 24 órán belül 

bejelentem az Örökbeadónak. 

Hozzájárulok, hogy az Örökbeadó, vagy képviselője bármikor meglátogassa az állatot és 

ellenőrizze a tartási körülményeket. 

Az Örökbeadó nem vállal felelősséget az örökbefogadott állat külleméért, állapotáért és 

egészségéért. 

Az állat szokásairól és múltbéli történetéről az Örökbeadó jóhiszeműen tájékoztatja az 

Örökbefogadót. Ezen információ az előző tulajdonos kijelentésein alapszik, így 

megbízhatósága nem garantált. Örökbeadó nem vállal felelősséget semmilyen 

következményért olyan események miatt, amelyeket az információ hiánynak vagy 

félretájékoztatásnak lehet tulajdonítani. 

Örökbeadó nem vállal felelősséget semmilyen kiadásért, mely az állat esetleges későbbi 

egészségügyi problémái miatt merülhet fel. 

Bármi nemű visszaélés, az állat egészségének és jó közérzetének sérülése azonnali 

büntetőeljárást von maga után a gondatlan örökbefogadóval szemben. 

 

A feltételeket elolvastam, azokkal egyetértek és betartom őket. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megadott személyi adataim a 

valóságnak megfelelnek és hozzájárulok, hogy az adataimat fenti célból nyilvántartsák. 

 

MEGJEGYZÉS:…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

 

Kelt:_______év_________________hó_______nap 

 

 

 

 

      ___________________________________ 

                         Örökbefogadó 

 

                                                                                       __________________________ 

                                                                                                 Örökbeadó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 


