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Ajándékozási szerződés 

  

Amely létrejött egyrészről:  

Név:….............................................(lakcíme:............................................................................... 

szig.száma:...........................................,telefonszáma:..............................................) mint  
ajándékozó, a továbbiakban Ajándékozó, másrészről az Eb Árvaház Nonprofit Egyesület, 

mint megajándékozott, a továbbiakban Megajándékozott között az alulírott napon és helyen, 

az alábbiak szerint:   
  
1. Az Ajándékozó tulajdonát képezi az alábbi eb.  

A kutya adatai  

Neve: .................................................................  

Fajtája: ...............................................................  

Ivara:           kan              szuka  

Színe: .................................................................  

Kora: ..........................................      Ivartalanított:  igen  nem  

Chip száma: ........................................................  

Oltási könyv száma: ...........................................  

Ha talált kutya akkor a megtalálás helye, ideje: ......................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………  

Egészségi állapota: ….............................................................................................................................  

…............................................................................................................................................................  

Egyéb:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
  
2. Az Ajándékozó az 1. pontban megjelölt ebet a jelen szerződéssel a Megajándékozottnak 

ajándékozza, az ajándékot pedig a Megajándékozott elfogadja.  A Megajándékozott az 1. pont 

alatt részletezett ajándék tulajdonjogát a jelen szerződés aláírásával megszerzi.  Az 

ajándékozási szerződés ingyenes.  

  

3. Az Ajándékozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az ebet a Megajándékozott birtokába 

adja.   

   

4. 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.   
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5. Az ajándékozó büntetőjogi felelősségem tudatában kijelenti, hogy a fent megadott adatai a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárul, hogy az adatait a megajándékozott 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: ………………, ………………... 

 
 

  

 ….........................................................                       …....................................................  
               ajándékozó                                          Eb árvaház Nonprofit Egyesület                                                                                                                

                                                                                  megajándékozott  

  

  

Előttünk, mint tanúk előtt:   

  

Tanú 1.: ..........................................................            Tanú 2.: .............................................................. 

Cím: ...............................................................             Cím: .................................................................. 

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