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Eb örökbefogadási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről 
 

a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(VÜSZI Nonprofit Kft.) 
 

székhely:   2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 

cégjegyzékszám:  13-09-125268 

adószám:   18678527-2-13 

képviselő:   Lukács Gábor ügyvezető 

(a továbbiakban: örökbeadó) és  

név:  ......................................................................................................  

lakcím/székhely:  ......................................................................................................  

születési idő, hely:  ......................................................................................................   

anyja neve:  ......................................................................................................  

mobil telefonszám:  ......................................................................................................  

e-mail:  ......................................................................................................  

 

a továbbiakban: örökbefogadó, a továbbiakban együtt: felek között, a mai napon az alábbiak szerint: 

 

I. 

A szerződés tárgya 

 

Az örökbeadó a gödöllői Ebrendészeti Telepen gondozott és őrzött, az alábbi tulajdonságokkal és 

ismertetőjegyekkel rendelkező, az állam tulajdonában álló gazdátlan ebet az örökbefogadó tulajdonába 

adja. 

Az eb neve: Ivar: kan / szuka*  

Fajtája: Ivartalanított: igen / nem*  

Becsült életkora: Transzponder száma: 

Színe, külleme: Ismert oltások, azok időpontjai: 

 

*: kívánt rész aláhúzandó  
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II. 

Az örökbefogadó kötelezettségei 

1) Az örökbefogadó kijelenti, hogy az ebet saját maga, illetve a közvetlen családja számára fogadja 
örökbe. Az örökbefogadó kijelenti továbbá, hogy az ebet nem adja és nem ajándékozza el, vagy 
más módon harmadik személynek nem adja tovább, kivéve, ha az életkörülményeiben olyan 
előre nem látható változás áll be, amely miatt az eb további tartása ésszerűen nem várható el 
tőle.  

 

2) Az örökbefogadó vállalja, hogy 

a. az eb ellátásáról felelősen gondoskodik, annak tartására, gondozására, élelmezésére 
vonatkozó általános szabályokat elfogadja, azokat betartja; 

b. az állatvédelmi törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet, 
valamint az állattartásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek előírásait megismeri, 
azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el; 

mindezeknek megfelelően: 

c. az eb részére tiszta és megfelelő otthont, elegendő ételt, vizet és megfelelő állatorvosi 
ellátást biztosít; 

d. az ebet nem engedi elszökni, elkóborolni; 

e. az eb egyedi fizikai igényeit (séták, futtatás, mászás stb.) kielégíti, az állatot a fizikai vagy 
mentális képességeit meghaladó erőkifejtésre, gyakorlatra nem kényszeríti; 

f. az előírt állategészségügyi kötelezettségek (kombinált és veszettség elleni védőoltások 
beadatása, külső és belső parazitamentesítés stb.) teljesítéséről gondoskodik, valamint az 
állat megbetegedése esetén haladéktalanul állatorvoshoz fordul; 

g. az azonosító elektronikus transzponderhez (mikrocsip) tartozó regisztrációs adatokat az 
állatorvosnál minden változás esetén aktualizálja, 

h.  30 napon belül ivartalanítja a kutyát, amennyiben ivarosan történt az örökbeadás és 
erről megküldi az igazolást az Örökbeadónak. 

 

3) Az örökbefogadó tudomásul veszi, hogy 

a. tulajdonosként az örökbe fogadás napjától a kutyáért korlátlan felelősséggel tartozik; 

b. az örökbefogadást követően a kutyát az Ebrendészeti Telep nem köteles visszafogadni, 

c. az örökbefogadott állatot szaporítási vagy tenyésztési célra nem használhatja, 

d. az örökbefogadott állat tartását az örökbeadó jogosult ellenőrizni. 

 

III. 

Közös nyilatkozatok 

4) A felek kijelentik, hogy az eb megkapta a szükséges védőoltásokat és azonosító elektronikus 
transzponderrel (mikrocsip) látták el. Az örökbeadó jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg átadta, 
az örökbefogadó átvette az eb oltási könyvét.  

5) Az örökbeadó az eb előéletével és szokásaival kapcsolatos információkat az örökbefogadó 
rendelkezésére bocsátotta. Ezek az adatok az állat gondozóinak, állatorvosainak információin és 
tapasztalatain alapulnak, ezért azok teljes körű megbízhatóságáért az örökbeadó felelősséget nem 
vállal.  
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6) Felek kijelentik, hogy az örökbefogadási eljárásnak az Ebrendészeti Telep működéséről szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott költségeit,  ................................................... Ft-ot, azaz 

…………………………………………………... forintot – amely az eb kezelésével (oltások, mikrocsip) és tartásával 

kapcsolatos minimális költségeket jelenti – az örökbefogadó megfizette. Minden, az örökbe fogadott 

eb tartásával kapcsolatos további költség az örökbefogadót terheli.  

7) A felek a megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni és az esetleges vitás kérdéseket 
egyeztetés útján rendezni. Jelen szerződésben nem említett kérdésekben a felek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

IV. 

Adatkezelési kikötés - Természetes személlyel kötött szerződéshez 

 

1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott 
személyes adatait a szerződés teljesítése jogcímén kezeli.  

2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellá tó 
munkavállalói, gazdasági részleg munkavállalói, és adatfeldolgozói.  

3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 8 év.   

4. A személyes adatok adatfeldolgozásra, továbbadásra nem kerülnek  

5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság 
honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.  

Alulírott Szerződő felek a jelen – 3 oldalból álló – szerződést, mint az akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Gödöllő,   .......................................................  

 

 

       ............................................   ............................................  

 örökbeadó      örökbefogadó 

 

 

Tanúk: 

 

Aláírás:   ...............................................  Aláírás:   ...................................................  

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

Lakóhely:   ............................................  Lakóhely:   ...............................................  

 

A társaság adatkezelésével kapcsolatban tájékozódhat a https://ebrendesz.vuszikft.hu oldalon fellelhető Adatvédelmi Tájékoztatóból, és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, valamint 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet - 

GDPR) rendelkezéseiből, továbbá tájékoztatást kérhet a társaság alábbi elérhetőségén: +36-28/420-773, titkarsag@vuszikft.hu 

Adatai kezelésével kapcsolatos panaszaival a társaságunkhoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy 

bírósághoz fordulhat.  

mailto:titkarsag@vuszikft.hu

