Eb Árvaház Nonprofit Egyesület

Eb örökbefogadása céljából megkötött
ajándékozási szerződés
Mely létrejött az Eb Árvaház Nonprofit Egyesület ajándékozó (továbbiakban: Egyesület,vagy ajándékozó
vagy Örökbeadó Tel: 20/2872288,Email: info@ebarvahaz.hu) valamint
Neve:.......................................................................................................................................................................
Lakcíme (kutyatartás helye):...................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:...................................................................................................................................
Telefonszám:........................................................Email cím:................................................................................
(továbbiakban: az Örökbefogadó, vagy megajándékozott)
között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:
1. Az Ajándékozó tulajdonát képezi az alábbi eb.

Az örökbefogadandó kutya adatai
Neve:........................................................................Fajtája:..................................................................................
Ivara:
kan
szuka
Ivartalanított:
igen
nem
Születési
dátum:........................................................................................................................................
Színe:.......................................................................................................................................................
Oltási könyv száma:............................................... Chip száma:.........................................................................
Egyéb:...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Az Örökbefogadó jelen szerződés aláírásával az alábbi vállalásokat teszi annak érdekében, hogy a
részére a fenti eb tulajdonjogát ajándékozás címén átruházza az Ajándékozó. :
- Akként nyilatkozik és egyben vállalja, hogy a kutyát saját részre társállatként fogadja örökbe és a
fent megadott címen fogja tartani. Nem ajándékozza, el, vagy értékesíti más módon. Ha meg kell
válnia az ebtől bármilyen okból, akkor az Egyesület számára előzetes egyeztetés után visszaadja.
-Vállalja, hogy a mindenkori hatályos állatvédelmi jogszabályoknak, valamint az Egyesület Állatvédelmi
Etikai szabályainak megfelelően tartja a kutyát, biztosítja annak megfelelő mozgásterét (megkötni, láncon
tartani tilos), rendszeres orvosi ellátását,megfelelő táplálását. A kutya elpusztulásáról és annak
körülményeiről az Örökbefogadó köteles értesíteni az Egyesületet.
- Beleegyezik, hogy az Egyesület átregisztráltathatja a chipet az Örökbefogadó nevére az örökbefogadáskor
kitöltött adatlappal.
-Vállalja,hogy a kölyökként örökbefogadott kutyát 8 hónapos korában legkésőbb ivartalaníttatja.
-Az adatai változásáról (pl.költözés) az Egyesületet írásban értesíti.
-A kutya elvesztése,eltűnése esetén azonnal értesíti az Egyesületet.
-Lehetőséget biztosít arra, hogy az Egyesület képviselői a kutyát az örökbefogadó szükségtelen zavarása
nélkül napközben meglátogassák, a tartási körülményeket ellenőrizzék.
3. A fenti Örökbefogadói vállalások mint feltevések alapján az Ajándékozó az 1. pontban
megjelölt ebet a jelen szerződéssel a Megajándékozottnak ajándékozza, az ajándékot
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pedig a Megajándékozott elfogadja. A Megajándékozott az 1. pont alatt részletezett
ajándék tulajdonjogát a jelen szerződés aláírásával megszerzi.
Az ajándékozási
szerződés ingyenes.
4. Az Ajándékozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az ebet a Megajándékozott
birtokába adja.
5.

A felek az ebre nézve a Ptk. 114. §(2) bek alapján elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak,
annak biztosításra, hogy a Megajándékozott az ebet elidegeníteni ne tudja, és azért, hogy az Ajándékozó
az ajándékot vissza tudja követelni. Az elidegenítési tilalom ellenére megkötött jogügylet semmis.

6.

Felek rögzítik, hogy az ajándékozásra az 1. pontban a megajándékozott által vállaltak mint feltevés
alapján kerül sor. A Ptk 582. § (3) bekezdés alapján az ajándékozó visszakövetheti az ebet ha az 1
pontban foglalt bármely feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult
tekintettel, hogy azok nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

7.

Amennyiben az ajándékozó az ebet visszaköveteli akkor a megajándékozott köteles az ebet az
Egyesülethez visszahozni.

8.

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az ajándékozásra
vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Ptk., különösen annak ajándékozásra vonatkozó (Ptk. 579–
582.§), rendelkezéseit tekintik irányadónak. Ajándékozó és Megajándékozott
képviselője kijelentik, hogy cselekvőképesek ügyletkötési képességükben nem
korlátozottak és a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással
rendelkeznek.

9.

Az örökbefogadó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent megadott
adatai a valóságnak megfelelnek. Hozzájárul, hogy az adatait az Egyesület nyilvántartsa
azokat kezelje.

Alulírott szerződő felek jelen ajándékozási szerződést elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg vagy törvényes képviselőjük útján
jóváhagyólag írták alá

Kelt: ..................,..................................
…......……………………………………….
Örökbefogadó

…..……………………………………...
Eb Árvaház Nonprofit Egyesület
Örökbeadó

Tanú 1.:............................................................. Tanú 2.:............................................................................
Cím:................................................................... Cím:.................................................................................
Szig.szám:........................................................Szig.szám:.......................................................................
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