
 

Ajándékozási szerződés 
Amely létrejött egyrészről a Liopold Macskaélet Állatvédő Alapítvány, 
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 5. 2/1, adószám: 18625251-1-05 

másrészről 

Név: ......................................................................................................................................  
Anyja neve: ...........................................................................................................................  
Lakcím: .................................................................................................................................  
Személyigazolvány szám: ......................................................................................................  
Telefonszám: .........................................................................................................................  
E-mail cím: ............................................................................................................................  
Az állat tartásának helye: .......................................................................................................  
 

1. Az ajándékozó ajándékba adja, a megajándékozó pedig elfogadja a 2. pontban részletesen 
körülírt állatot 
 

2. Az állat faja: (kutya, macska, egyéb): .............................................................................  
Ajándékozónál nyilvántartott neve: .................................................................................  
Fajtája: ...........................................................................................................................  
Születési ideje: ................................................................................................................  
Színe: .............................................................................................................................  
Különös ismertető jele: ...................................................................................................  
Az állatot azonosító  transzponder (mikrochip) száma: ...................................................  
Az állat egészségügyi állapota: .......................................................................................  
Az állattal átadott valamennyi okirat: ..............................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 

3. A megajándékozott vállalja, hogy a mindenkori hatályos állatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően tartja az állatot. 
 

4. A megajándékozott tudomásul veszi, hogy az ajándékozó, illetve annak meghatalmazottja, 
az állat tartását előzetes egyeztetés után ellenőrizheti. Amennyiben az ajándékozó, illetve 
meghatalmazottja a látogatás során nem tartja elfogadhatónak a tartási körülményeket, az 
ajándékozó taggyűlése dönthet az ajándékozási szerződés felmondásáról, valamint jogában 
áll az állatot ellenérték nyújtása nélkül visszavenni. Ennek érdekében a megajándékozott 
vállalja, hogy z elérhetőségében bekövetkezett változásokról az ajándékozót 
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül értesíti. 
 

5. A megajándékozott vállalja, hogy ha bármilyen okból az állatot tovább tartani nem tudja, 
azt ellenszolgáltatás nélkül, saját költségén visszajuttatja az ajándékozóhoz és annak 
tulajdonjogáról lemond az ajándékozó javára. Az ajándékozó vállalja, hogy ilyen esetben 
az állatot 30 napon belül átveszi és az átvétel időpontjától annak gondját viseli, tartásának 
és ellátásnak költségeid fedezi az újabb ajándékozás időpontjáig. 

 
6. A megajándékozott tudomásul veszi, hogy ha az állat ajándékozó általi visszavételre kerül 

sor, akkor a megajándékozott köteles az állattal egyidejűleg az ajándékozási szerződés 2. 
pontban felsorolt, az állattal kapcsolatos minden okiratot az ajándékozónak visszaadni. 

 



7. A megajándékozott kijelenti, hogy amennyiben az állatot másra szeretné átruházni (akár 
ingyenes, akár ellenszolgáltatás fejében), azt kizárólag az ajándékozóval történő közös 
megegyezés alapján teheti. Ebben az esetben az új tulajdonossal az ajándékozó új 
ajándékozási szerződést köt. a megajándékozott tudomásul veszi, hogy az ajándékozó 
hozzájárulása nélkül nem jogosult az állat tulajdonjogának megváltoztatására. 

 
8. A megajándékozott vállalja, hogy az állat esetleges elvesztése esetén haladéktalanul, de 

legkésőbb az elvesztéstől számított 24 órán belül értesíti az ajándékozót. 
 
9. A megajándékozott kijelenti, hogy az állat ivartalanítási kötelezettséggel fogadja 

ajándékba, az ivartalanítás elvégeztetéséről maga gondoskodik. Az ivartalanítás 
végrehajtásának határideje: ……………………. A megajándékozott köteles az 
ivartalanítás megtörténtéről az ivartalanítást végző állatorvostól igazolást beszerezni és ezt 
az ajándékozó részére személyesen átadni, vagy postai úton megküldeni. Amennyiben a 
megajándékozó e feltételeknek nem tesz eleget, az ajándékozónak jogában áll az állatot 
ellenérték nyújtása nélkül visszavenni. 

 
10. A megajándékozott kijelenti, hogy az ivartalanításig az állatot nem használja fel szaporítási 

vagy tenyésztési célokra. 
 
11. A megajándékozott nyilatkozik, hogy az ajándékozótól az állattal kapcsolatos tájékoztatást 

(folyamatban lévő kezelések, az állat táplálása, viselkedése, rossz szokásait stb.) megkapta. 
 
12. Az állat az ajándékozónál a következő ellátásokban részesült: külső-belső 

parazitamentesítések, fertőző betegségek elleni védőoltások, ivartalanítás, mikrochip 
beültetés, stb) egyéb:  
(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
13. Az állatot a gazdi az alábbi módon tarthatja: benti/ kinti-benti/ kinti (a megfelelő rész 

aláhúzandó) 
 
14. A megajándékozó az állatot állatmenhelyről hozta ki/ gyepmesteri telepről hozta ki / találta 

/ tulajdonostól kapta. 
 
15. A megajándékozott tudomásul veszi, hogy az ajándékozó a mai naptól már nem felel az 

állat által másoknak vagy másokban (ember, állat, növény) okozott károkért. 
 
16. A Megajándékozott az ajándékon (élő állat) eutanáziát nem hajthat végre, kivéve, ha azt 

állatorvos indokoltnak látja, és minderről állatorvosi jegyzőkönyv készül. 
 
17. A megajándékozott tudomásul veszi, hogy az állat elhalásáról haladéktalanul, de legkésőbb 

az elhalástól számított 5 napon belül értesíteni köteles az ajándékozót. 
 
18. Az ajándékozó ismeretei szerint – amennyiben az állat 2. pontban közölt adatai között 

másképpen nem szerepel – az állatot egészséges állapotban adja át. az ajándékozó nem 
vállal felelősséget a későbbiekben bekövetkező változásokért, az esetleges későbbiek során 
kialakuló betegségekért. 

 
19. A megajándékozott tudomásul veszi, hogy a szerződésben rögzített személyes adatait az 

ajándékozó a jelen szerződéssel összefüggésben, az állat elhullásáról való értesítéséig 
kezeli. a megajándékozott tudomásul veszi, hogy a személyes adatai az ajándékozó 
adatbázisába kerülnek, ahol azokat tárolják, nyilvántartják, kezelik.  Mind az adatok 



nyilvántartása, kezelése, mind azok tárolása kizárólag az ajándékozás céljához kötötten 
valósul meg. 

 
20. Az ajándékozó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződés valamely pontjának 

megszegése esetén rendelkezzék az állat további sorsa felől, az állatot visszavegye, illetve 
másik megajándékozottnál helyezze el. 

 
21. Jelen szerződés kettő példányban készült, amelyet a szerződő felek, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek és elfogadnak. 
 
22. Jelen szerződés az aláírás napjától érvényes, jogvita esetére a felek kikötik a Miskolci 

Városi Bíróság illetékességét. 
 
 
Kelt: .........................................................  
 
 
 
           .......................................................   ........................................................  
                         Ajándékozó                                                     Ajándékozott 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: .........................................................  Név:  ........................................................... 

Lakcím: .................................................... Lakcím: ......................................................... 

Szig szám: ................................................  Szig szám: .................................................... 

 

 


