
Megbízási szerződés 

kisállat gondozásáról 
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amely létrejött egyrészről 

név: ......................................................... 

cím: ................................................ 

sz.ig.sz.: ............................................... 

elérhetőség: ................................ 

mint Megbízó,  

másrészről pedig 

név: ......................................................... 

cím: ................................................ 

sz.ig.sz.: ............................................... 

elérhetőség: ................................ 

mint Megbízott között,

 

 ………………………………………… hívónevű, ……..………………………………………….…….. chip 

számú ……………………………………….…. fajú, …………………………………………..…………fajtájú, 

……………………………………………..………………… színű, nőstény/hím állatra vonatkozóan. 

A Megbízott vállalja az állat ideiglenes ellátását …….... dátumig / a szerződés visszavonásáig. 

A Megbízott vállalja alábbi pontok betartását: 

1. Az állattól nem válik meg, senkinek nem adja át. Ha bármely ok miatt az állatot nem tudja tovább tartani 

a tulajdonost haladéktalanul értesíti.  

2. Az állatot megfelelően táplálja és lelkiismeretesen gondozza, folyamatosan odafigyel rá, az igényeire. 

Számára megfelelő életteret biztosít. (Kutya esetében láncon, tartósan bezárva nem tartja. A kutya 

igényeinek megfelelően megadja neki a szükséges mennyiségű mozgást) 

3. Az állat elvesztése, eltűnése esetén, haladéktalanul értesíti a Megbízót. 

4. Beleegyezik, hogy a Megbízó, vagy valamely megbízottja előzetes egyeztetés után bármikor ellenőrizze 

a tartási körülményeket. 

5. Tudomásul veszi, hogy az állat ideiglenesen van nála elhelyezve, így a Megbízó bármikor visszaveheti 

az állatot. 

6. Az állaton semmilyen küllemi, vagy egyéb műtétet nem végeztet, minden állatorvosi kezelés előtt 

egyeztet a Megbízóval vagy valamely megbízottjával.  

7. Az állatvédelmi törvényt maradéktalanul betartja.  

A Megbízó vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges minden lényeges kérdésről a Megbízottat tájékoztatja. 

Egyéb rendelkezések 

1. A Megbízott köteles feladatát a Megbízó utasításainak megfelelően ellátni, az utasítás 

szakszerűtlenségéről vagy célszerűtlenségéről köteles a Megbízót tájékoztatni. A felvilágosítás 

elmaradásából eredő kárért a Megbízott felelős. 

2. A Megbízott más személy közreműködését csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával veheti igénybe. 

Az igénybe vett közreműködőért ebben az esetben is úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el. 

3. A szerződés bármely fél részéről visszavonásig érvényes. 

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Költségek 

Az állat tartásával felmerülő, számlával igazolt 

Étkeztetési költségeket Állatorvosi, gyógykezelési költségeket 

[ ] A Megbízó              [ ] A Megbízott [ ] A Megbízó              [ ] A Megbízott 

vállalja. 

Kelt: 

 ………………………… ………………… ………………… …………………… 

 Megbízó/Tulajdonos Megbízott Tanú Tanú 


