
PELYHES  PETI  ALAPÍTVÁNY  
 

2890TATA, TOLDI MIKLÓS U. 12/A 

e-mail: pelyhespeti@gmail.com  Telefon: 06/20-339-43-10 

 

 

Örökbefogadási megállapodás  
 

 

mely létrejön egyrészről az Örökbeadó, másrészről az Örökbefogadó között. 

 

 

Örökbefogadó 
 

Neve: 

Születési helye és ideje: 

Anyja neve: 

Bejelentett lakcíme: 

Cím, ahol a macskát tartani fogja: 

Telefonszáma: 

 

Örökbeadó 

Neve: Pelyhes Peti Alapítvány 

Adószám: 18742947-1-11 

Nyilvántartási szám: 11-01-0001069 

Székhelye:2890 Tata Toldi Miklós utca 12/A 

Számlaszám: B3 Takarék Szövetkezet  73600149-11131535 

Telefonszáma: 06203394310 

 

A megállapodás az alábbi feltételekkel jön létre: 

 

Örökbeadó a mai napon átadja a következő leírású macskát az Örökbefogadó részére:   

 

 

Neve:  

Születés időpontja:  

Ivara, súlya:  

Színe:  

Chip száma:  

Fiv/Felv tesztje:  

Oltás:  

Parazitamentesítés:  

Egyéb:  
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1) Örökbefogadó kijelenti, hogy a macskát saját részére fogadja örökbe és a fent megadott 

címen fogja tartani. 

2) Örökbefogadó vállalja, hogy az örökbeadó tudta nélkül nem válik meg a macskától, az 

Örökbeadóval történő egyeztetés nélkül mások részére át nem ruházza. 

3) Ha bármely ok miatt nem tudja tovább tartani, a macskát utcára ki nem rakja, menhelyre 

be nem adja, hanem az örökbeadóval egyeztetve új otthont keres/kerestet számára, 

valamint az örökbeadó vállalja, hogy a macskát minden esetben visszaveszi. 

4) Örökbefogadó vállalja, hogy a mindenkori hatályos állatvédelmi törvényeknek 

megfelelően tartja a macskát, minden esetben KIZÁRÓLAG bent tartja a lakásban 

Gondoskodik annak biztonságáról (az állat szökését megakadályozza, körültekintően 

szoktatja be új helyére,), megfelelő élelmezéséről, biztosítja számára a megfelelő 

mozgásteret, valamint a rendszeres és szükséges orvosi ellátást. Ha másik cicát fogad 

örökbe, azt orvosilag igazolt Fiv/ Felv teszttel teszi, az új cicát két hétig elkülönítve 

tartja, mielőbb beoltatja. 

5) Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, és lehetőséget biztosít arra, hogy az örökbeadó 

érdeklődhessen a macska hogyléte felől (telefonon vagy e-mailben), esetlegesen (egy 

előre egyeztetett időpontban) megtekinthesse a macska tartási körülményeit, helyét. 

6) Ennek érdekében az Örökbefogadó vállalja, hogy az elérhetőségeiben bekövetkezett 

változásokról az örökbeadót értesíti. 

7) Örökbefogadó vállalja, hogy a macska esetleges eltűnéséről haladéktalanul értesíti az 

örökbeadót, az örökbeadó pedig vállalja, hogy a macska keresésében internetes 

hirdetések megjelentetésével, menhelyek és állatorvosi rendelők értesítésével segít. 

8) A macska az átadásától számított 30 napra ideiglenes státuszba kerül a befogadóhoz és 

ezen idő letelte után kerül végleges gondozásba az Örökbefogadóhoz.    

9) Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat nem tartom be, a szerződés érvényét 

veszti és az Örökbeadónak jogában áll az örökbefogadott állatot visszavenni. Ebben az 

esetben kérésére az állatot haladéktalanul visszaszolgáltatom. 

10) Az Örökbefogadási megállapodást elolvastam, megértettem és a benne foglaltakat 

elfogadom. 

 

Az orvosi költségek részbeni megtérítéséért átadtam – átvettem –átutaltam…10.000,- Ft.-ot 

 

Kelt:  … ……………….…. 

 

 

 

 

 
Pelyhes Peti Alapítvány 

képv: Auer Ildikó 

Kurátor 

Örökbeadó 

Örökbefogadó 

 

 


