
Örökbeadási szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről: 

 

Cég neve:    Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

Székhely:   2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 

Cégjegyzékszám:  13-09-124093 

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt. 

Bankszámlaszám:  11600006-00000000-25509609 

Adószám:   20754299-2-13 

Képviseletében eljár:  Zsigovits Gábor ügyvezető 

mint ajándékozó (a továbbiakban: Örökbeadó) 

 

másrészről 

 

Név:  .............................................................................................................................  

Lakcíme: .....................................................................................................................  

Telefonszám:  ...........................................................................................................  

Email cím: ..................................................................................................................  

mint örökbefogadó, a továbbiakban Örökbefogadó, együttesen Felek között az alulírott napon és 

helyen, az alábbiak szerint:  

 

1. Az Örökbeadó tulajdonát képezi az alábbi eb. 

 

A kutya adatai  

Neve: ............................................................................................................................  

Fajtája: ........................................................................................................................  

Ivara:  kan / szuka 

Színe: ...........................................................................................................................  

Kora: ............................................................................................................................  

Ivartalanított:  igen / nem 

 



2. Örökbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén az 1. pontban meghatározott ebet 

a kötelező veszettség oltással és chippel (transzponderrel) látja el és ezzel egyidejűleg széles 

spektrumú féreghajtó szerrel kezeli, továbbá az ezzel kapcsolatos adminisztrációt díjmentesen 

elvégzi. 

 

3. Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogy: 

• a felelős állattartásra vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja; 

• az eb számára rendszeres orvosi ellátást, táplálékot, valamint megfelelő mozgásteret 

biztosít; 

• az eb birtokba vételétől számított 30 napon belül az  állatot ivartalanítja és a műtétet 

végző, állatorvos által kiállított igazolást megküldi/bemutatja Örökbeadónak. 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy az örökbefogadó az örökbefogadott állatot szaporítási vagy 

tenyésztési célra nem használhatja. Az örökbefogadott állat tartását az örökbeadó jogosult 

ellenőrizni. 

 

5. Az Örökbeadó az 1. pontban megjelölt ebet a jelen szerződéssel az Örökbefogadónak 

ajándékozza, az ajándékot pedig az Örökbefogadó elfogadja. Az Örökbefogadó az 1. pont alatt 

részletezett eb tulajdonjogát a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával szerzi meg. Az örökbeadási 

szerződés ingyenes. 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy az Örökbeadó az ebet ……………………… napig szerződés –  a  

kötelező oltás és adminisztrációt követően –  az Örökbefogadó birtokába adja, amelyről külön 

birtokbaadási jegyzőkönyv készül. 

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy Örökbeadó a tervezett birtokbaadásig az ebet díjmentesen 

tartja saját telepén. Amennyiben Örökbefogadó az 5. pontban meghatározott napig nem veszi 

birtokba az ebet, úgy azt követően Örökbeadó a mindenkor hatályos díjtáblázat szerinti tartási 

díjat számolhat fel Örökbefogadónak. 

 

8. Amennyiben Örökbefogadó az 5. pontban meghatározott naptól számított 10 napig nem veszi 

át az ebet, úgy a szerződés semmissé válik. 

 

9. A szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. Felek kijelentik, hogy cselekvőképesek ügyletkötési képességükben nem 

korlátozottak és a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással rendelkeznek.  



 

10. Az Örökbefogadó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent megadott adatai a 

valóságnak megfelelnek, továbbá hozzájárul, hogy az adatait az Örökbeadó nyilvántartsa, azokat 

kezelje. valamint tudomásul veszi, hogy Örökbeadó jogosult ellenőrizni az örökbefogadott állat 

tartását. 

 

11. Alulírott szerződő felek jelen örökbeadási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg vagy törvényes képviselőjük útján 

jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: Gyál, ....................................................... 

 

 

 

 ________________________ ________________________ 

 Örökbeadó Örökbefogadó 

  



Birtokbaadási jegyzőkönyv 

 

 

Tárgy: …………………………………………………..………….  (chip)azonosító számú eb átadás-étvétele 

 

 

 

Jelen vannak: 

………………………………..………………….., a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

képviselője, mint Átadó, valamint 

………………………………..………………….,  mint Átvevő 

 

Jelen dokumentum aláírásával  Átadó átadja és Átvevő átveszi a tárgyi ebet, az eb 

……………………………………….… számú oltási könyvével együtt 

 

A felek korábban örökbeadási szerződést kötöttek egymással, amely szerződés jelen ügylettel 

teljesítettnek tekinthető. Feleknek egymással szemben semmi további követelésük nincsen. 

 

 

Gyál, ………………………………. 

 

 

 ________________________ ________________________ 

 Átadó Átvevő 

 


