
Örökbefogadási szerződés 
amely létrejött a Rex Kutyaotthon Alapítvány és alulírott Örökbefogadó között az alábbi feltételekkel: 

Alulírott örökbefogadó kijelentem, hogy az alábbiakban leírt macskát örökbe fogadom, ellátásáról a 
felelős állattartás és az Állatvédelmi Törvényben leírt kívánalmaknak megfelelően gondoskodom.  
Kijelentem, hogy a felelős állattartás és az állatvédelmi törvény követelményeit tartalmazó ismertetőt 
átvettem. 
A 18 éves életkort betöltöttem, az adataim a személyi igazolványom alapján lettek kitöltve.  
Vállalom az előírt állat-egészségügyi kötelezettségeket ( kombinált és veszettség védőoltások, külső és 
belső parazitamentesítés stb. ) valamint, azt hogy az állat megbetegedése esetén haladéktalanul 
állatorvoshoz fordulok. 
Tudomásul veszem, hogy az örökbefogadott állatot semmilyen jogcímen tovább nem adhatom. 
Amennyiben annak tartását bármilyen okból nem tudom vállalni, a Rex Kutyaotthon Alapítványhoz 
előzetes egyeztetés után az érvényes kombinált oltással rendelkező macskát visszajuttatom. Az 
örökbefogadási szerződést és az oltási könyvet kötelező hozni, ellenkező esetben az Alapítvány nem 
tudja visszavenni az állatot.  

Nem használom fel az állatot szaporítási vagy tenyésztési célra. Vállalom, hogy az ivarérett kor 
előtt örökbefogadott macskát legkésőbb 1 éves koráig ivartalaníttatom, és a műtétet végző 
állatorvos által kiállított igazolást az Alapítvány részére megküldöm. 

Az állat eltűnését 24 órán belül köteles vagyok az Alapítvány állatvédelmi irodájában bejelenteni. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapítvány megbízottja felkeressen, ellenőrizze az örökbefogadott állat 
megfelelő tartási körülményeit. Elfogadom, hogy amennyiben a megbízott a látogatás során nem tartja 
elfogadhatónak a tartási körülményeket, az Alapítvány kuratóriuma dönthet az örökbefogadási 
szerződés felmondásáról, valamint az állat visszavételéről, ez esetben jelen szerződés érvényét veszti. 

A Rex Kutyaotthon Alapítvány az örökbefogadott állat mikrochipjét átregisztrálja az örökbefogadó jelen 
szerződésben rögzített adataira. 
A Rex Kutyaotthon Alapítvány vállalja az örökbefogadott állat kedvezményes ivartalanítását. 

Az Alapítvány az állat hiteles jellemzését, erőnlétét és egészségi állapotát illetően felelősséget nem 
vállal, garanciát sem kimondva, sem burkoltan nem nyújt. 

Az állat előéletét és szokásait érintő értesüléseket az Alapítvány abban a hiszemben bocsátja az 
örökbefogadó rendelkezésére, hogy azok a későbbiekben hasznára válnak. Ezen adatok az előző 
tulajdonos által nyújtott felvilágosításon, illetve saját tapasztalatokon alapulnak, ezért azok 
megbízhatóságára nézve az Alapítvány az információadás elmaradásából, illetőleg az adatok helytelen 
közléséből származó következményekért felelősséget nem vállal. 

Ismereteink szerint az állat kielégítő egészségi állapotban távozik az Alapítványtól, hacsak az 
örökbefogadó valamiféle különleges körülményről írásos tájékoztatást nem kap. Az Alapítvánsemmiféle, 
a későbbiek során esetlegesen kialakuló betegségből adódó költségért felelősséget vállalni nem tud. 

Az örökbefogadó személy az örökbefogadott állat különleges tulajdonságáról, sajátosságáról az állat 
örökbefogadásakor a tájékoztatást megkapta, a jövőbeni ellátás minden felelőssége és költsége egyedül 
az örökbefogadót terheli. 
A macska az Alapítványnál a következő ellátásban részesült: 6 hónapos kor alatt: külső- és belső 
parazitamentesítés, legalább két, fertőző betegségek elleni védőoltás, mikrochip beültetés, 6 
hónapos kor felett: külső- és belső parazitamentesítés, legalább két, fertőző betegségek elleni 
védőoltás, mikrochip beültetés, ivartalanítás, fertőző betegségekre (FeLV, FIV, FIP) vonatkozó 
szűrővizsgálatok. 

Azért, hogy a jövőben az Alapítványhoz kerülő állatok is hasonló ellátásban részesüljenek, 
kérjük, hogy 6 hónapos életkor alatti macska esetében 10.000 Ft, 6 hónapos életkor feletti 
macska esetében 12.000 Ft felajánlásával járuljon hozzá a rendszer további működéséhez. 

Alulírott örökbefogadó tudomásul veszem, hogy az itt feltüntetett személyes adataimat a Rex Alapítvány 
a jelen szerződéssel összefüggésben meghatározatlan ideig kezeli. Tudomásom van arról, hogy 
személyes adataim a Rex Alapítvány Örökbefogadási Adatbázisába kerülnek, ahol azokat tárolják. Mind 
az adatok kezelése, mind azok tárolása kizárólag az örökbefogadás céljához kötötten valósul meg, az 



adatokat harmadik személynek a Rex Alapítvány nem adja ki sem kereskedelmi, sem kutatási célból, 
kivéve a személy azonosítására alkalmatlan módon statisztikai célra történő adatszolgáltatást.  

A fenti szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá. 
A szerződés az aláírás napjától érvényes, jogvita esetén a felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
illetékességét. 
Hozzájárulok, hogy személyes adataim a Rex Alapítvány Adatbázisába kerüljenek, ahol azokat tárolják 
és kommunikációs célra felhasználják.  

igen    -    nem 
Az Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat semmilyen esetben sem adja át, 
továbbítja, illetve teszi nyilvánossá, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. Részletes 
adatkezelési tájékoztatónkat honlapunkon olvashatja. 

Kelt: Budapest,. 
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Rex Kutyaotthon Alapítvány  Rex Kutyaotthon Alapítvány              Örökbefogadó  

elnöke     megbízottja

Az örökbefogadó adatai Az örökbefogadott állat adatai

Nyilvántartási szám: 

Név: Név: 

Személyi ig. Sz.: Faja, fajta: macska, európai rövidszőrű

Lakcím: Születési idő(becsült): 

Az állat helye: Szín: 

Telefonszám: Ivar: 

Hírforrás: Kombinált oltás: 

E – mail cím: Örökbefogadás előtti elhelyezése: Állatsziget 

Adomány: 10.000 Ft Mikrochip száma:  
Oltási könyv sz.:

Megjegyzés: Megjegyzés:


