Adószám:
18299755-1-41
Bankszámlaszám: 10400023-50526677-84751009

Telefon:

+36-20-937-6803 (Marosán Fanni)
+36-70-456-5344 (Szalai Bálint)
+36-30-444-0535 (Jónás Kinga)

E-mail:
Honlap:

ideiglenes@tengerimalacok.hu
http://www.tengerimalacok.hu

IDEIGLENES BEFOGADÓI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről a Magyar Tengerimalac-védő Egyesület (Rövidített elnevezése: M.T. V. E.,
Székhely: 1044 Budapest, Szekfű Gyula u. 12. fsz. 4.; Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék,
14915/2012) Képviselője: ……………………….……….. (továbbiakban Egyesület), másrészről
név: …………….………………………, anyja neve: …………….……….………………..…..,
szem. ig. száma: …………….., lakcíme: ………………………………………………………..,
állattartás helye (ha eltér a lakcímtől):…..………………………………………..………………,
e-mail címe: ……………….……..…………………, telefonszáma: …………………………...
(továbbiakban Befogadó) között, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:
1. Befogadó kijelenti, hogy az általa ideiglenesen befogadott tengerimalacért teljes anyagi és erkölcsi
felelősséget vállal, az állattartási kötelezettségeinek saját erejéből eleget tud tenni, továbbá kijelenti,
hogy állattartási körülményei megfelelőek. Az ideiglenesen befogadott tengerimalac egészségi
állapotáról és aktuális súlyáról az egyesület levelező-listájára heti rendszerességgel információt
küld.
2. Befogadó tudomásul veszi, hogy közreműködéséért anyagi javadalmazásban nem részesül, továbbá
kijelenti, hogy az állattartás költségeit teljes egészében magára vállalja. Az Egyesület közös
megállapodás alapján kedvezményes beszerzési lehetőségeit felajánlja Befogadó részére. Befogadó
tudomásul veszi, hogy fentieken kívül az Egyesület anyagi lehetőségei függvényében és eseti
döntése alapján kizárólag az esetlegesen felmerülő állatorvosi kezelések, gyógyszerek költségére
nyújthat anyagi vagy tárgyi támogatást.
3. Befogadó tudomásul veszi, hogy az Egyesület által részére az ideiglenes befogadás időtartamára
biztosított tárgyi eszköz (pl: ketrec, itató, etetőtál, egyéb felszerelések) az Egyesület tulajdonát
képezi, azt harmadik személy birtokába vagy használatába nem adhatja és az ideiglenes befogadás
megszűntekor az egyesület részére hiánytalanul vissza kell szolgáltatnia. Befogadó tudomásul veszi
továbbá, hogy a részére biztosított tárgyi eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni, azok
állagát megóvni és – ide nem értve a rendes használattal járó elhasználódást – olyan állapotban
visszaszolgáltatni az Egyesületnek, ahogyan azt ő az Egyesülettől megkapta. Az Egyesület által
biztosított tárgyi eszközökben bekövetkezett, illetve azok jogtalan birtokba vagy használatba
adásából eredő kárért a Befogadó teljes anyagi felelősséggel tartozik.
4. Befogadó kijelenti, hogy az állatot a szerződésben megjelölt címen a hatályos állatvédelmi
törvényeknek és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tartja. Az állatot harmadik fél
részére sem ajándékként, sem ellenszolgáltatás fejében nem adja át. Amennyiben az állat tartását
bármi oknál fogva nem tudja tovább vállalni, haladéktalanul értesíti az Egyesületet, amely
gondoskodik az állat visszavételéről (anyagi és bármilyen egyéb ellenszolgáltatás nélkül), további
elhelyezéséről, szabad férőhelyei függvényében. Amennyiben az Egyesület nem tudja azonnal
fogadni az állatot, Befogadó vállalja, hogy az ideiglenes férőhely és az állat megfelelő ellátásának
biztosításáról saját költségén gondoskodik, amíg az Egyesület az állatot visszavenni nem tudja.
5. Befogadó kijelenti, hogy az állat egészségi állapotában bekövetkező változásról, illetve az állat
haláláról haladéktalanul értesíti az Egyesületet. Az állat haláláról Befogadó haladéktalanul köteles
értesíteni az Egyesületet. Az állat halála esetén, amennyiben az állat halálának körülményei – ide
értve különösen, de nem kizárólagosan, ha az állat megbetegedése esetén a Befogadó az állat
megfelelő gyógykezelésének megkezdésével indokolatlanul késlekedik, nem megfelelő vagy az
Egyesület által nem javasolt szakorvoshoz fordul, illetve a gyógykezeléssel kapcsolatosan a
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szakorvos javaslataitól eltér - ezt indokolják, Befogadó köteles az állat tetemét az Egyesület részére
boncolás végett haladéktalanul kiszolgáltatni. A boncolás elrendeléséről az Egyesület elnöksége
köteles dönteni az állat halálesetéről való tudomásszerzést követő 24 órán belül. Ebben az esetben
Befogadó tudomásul veszi, hogy az Egyesület az állat boncolását eszközli a halál okának
megállapítása céljából az erre illetékes állategészségügyi intézményben, mely boncolás költségeit az
állat tetemének átadásakor a Befogadó köteles előlegezni és viselni. Befogadó tudomásul veszi,
hogy a boncolási költségek előlegezésének elmaradása esetén az Egyesület a boncolást saját
költségére elvégeztetheti és ezen költségeket a Befogadótól jogszerűen követelheti. Az Egyesület
tudomásul veszi, hogy amennyiben az állat haláláról történő tudomásszerzést követő 24 órán belül
nem dönt a boncolás kérdésében és azt nem közli a Befogadóval, úgy a felek úgy tekintik, hogy az
Egyesület az elhunyt állat boncolását nem kívánja és erre a későbbiekben sem tarthat igényt. A
boncolás költségeinek viselése alól az Egyesület a boncolási jegyzőkönyv ismeretében felmentést
adhat különösen akkor, ha a boncolási jegyzőkönyvből kétséget kizáróan megállapítható, hogy a
Befogadót az állat halála kapcsán felelősség még részben sem terheli. Az esetleges orvosi kezelést
megelőzően elektronikus formában, sürgős esetben telefonon egyeztet az Egyesület képviselőjével,
a kezelés dokumentációját pedig eljuttatja az Egyesületnek. Az állat életének csak gyógyíthatatlan
betegség, illetve visszafordíthatatlan károsodás esetén lehet véget vetni, állatorvos által javasolt,
illetve végzett eutanázia formájában, erről a Befogadó köteles állatorvos által kiállított írásos
dokumentumot bemutatni.
6. Befogadó tudomásul veszi, hogy az állat szaporításra alkalmatlan, és kijelenti, hogy szándékos
továbbtenyésztésben nem vesz részt. Befogadó köteles gondoskodni a szaporodás
megakadályozásáról. Amennyiben az állat mégis utódokat nemz, vagy vemhes lesz, haladéktalanul
értesíti az Egyesületet. Amennyiben a szaporulat Befogadó felelőtlen magatartása miatt, avagy
szándékosan jön létre, az Egyesület fenntartja a jogot, hogy az állatot és utódait bármilyen
ellenszolgáltatás nélkül, azonnali hatállyal visszavegye, ebben az esetben jelen ideiglenes befogadói
szerződés érvényét veszti.
7. Befogadó kötelezi magát, hogy amennyiben az Egyesület munkatársainál a Befogadónál elhelyezett
állatra megfelelő örökbefogadó jelentkezik, az állatot bármely egyéb feltétel vagy ellenszolgáltatás
kikötése nélkül visszaszolgáltatja az Egyesület képviselőjének, és jelen ideiglenes befogadói
szerződés érvényét veszti.
8. Befogadó kötelezi magát, hogy az adataiban beállt bármilyen változásról értesíti az Egyesületet,
illetve hozzájárul, hogy az Egyesület képviselői előzetes egyeztetést követően otthonában
ellenőrizzék a tartás megfelelő körülményeit.
9. Befogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyesület képviselője hiányosságokat tár fel a
tartás körülményeit illetően, a szerződés mellékletében szereplő szempontokhoz képest eltérést
észlel, joga van az állatot feltétel és bármiféle ellenszolgáltatás nyújtása nélkül visszavenni, ebben
az esetben jelen ideiglenes befogadói szerződés érvényét veszti. Amennyiben törvénytelenséget,
vagy állatkínzást(*) tapasztal, az illetékes hatóságnál feljelentést tesz, illetve az állat megfelelő jogi
védelme érdekében valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközzel élni fog.
10. Befogadó a jelen szerződésben foglalt tartási és egyéb szabályok megsértéséből eredő mindennemű
kárért teljes anyagi felelősséget vállal.

Adószám:
18299755-1-41
Bankszámlaszám: 10400023-50526677-84751009

Telefon:

+36-20-937-6803 (Marosán Fanni)
+36-70-456-5344 (Szalai Bálint)
+36-30-444-0535 (Jónás Kinga)

E-mail:
Honlap:

ideiglenes@tengerimalacok.hu
http://www.tengerimalacok.hu

11. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben megkövetelt megfelelő tengerimalac
tartási követelmények alatt az alábbiakat értik és jelen szerződés aláírásával Befogadó kijelenti,
hogy ezen tartási feltételeket és követelményeket megismerte és kötelezettséget vállal ezek
biztosítására:


A tengerimalac élettere minimum 0,35 m2, minimum 80 cm hosszú (két állat esetében legalább
100 cm, három állat esetében legalább 120 cm hosszú) és 40 cm széles ketrec
vagy tengerimalacra nem veszélyes faanyagból épített lak, (nem lehet pl: terrárium, műanyag
láda, madárkalitka stb.)



A tengerimalac helyének almozására kizárólag faforgács vagy ezzel együtt kombinált
fapelletalom (önmagában TILOS!), illetve kiegészítésképp műanyagból készült fürdőszoba
szőnyeg használható.



A tengerimalacok ketrecének rendszeres, mérettől és malacok számától függő gyakoriságú,
de legalább heti egy alkalommal történő takarítása kötelező.



Tengerimalaconként egy ketrecben egy (fa)ház vagy iglu szükséges, illetve lehetséges
berendezési elemek még: függőágy, fotel, párna, szénagömb, emelet, műanyag bújócső. TILOS
bármilyen kerék, illetve olyan tárgy elhelyezése, ami sérülést okozhat.



A tengerimalac előtt mindig legyen széna, illetve önitatóban naponta friss vizet kell nekik
biztosítani.



A tengerimalac számára a napi gyümölcs vagy zöldség fogyasztást lehetővé kell tenni.



A tengerimalac táp nem tartalmazhat egész szotyolát és kukoricát.



A tengerimalac nem etethető állati és egyéb származékokat (keksz, ropi, szárazkenyér, olajos
magvak) tartalmazó termékkel.



Befogadó vállalja, hogy az Egyesület honlapján lévő állatorvosok valamelyikéhez fordul
tengerimalac egészségügyi problémája esetén. Az ajánlott állatorvosok listája az alábbi linken
tekinthető meg: http://tengerimalacok.hu/a-tengerimalac/ajanlott-allatorvosok

12. Befogadó tudomásul veszi és jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
Egyesület az adatbázisában a megadott személyes adatait eltárolja, és rendezvényeiről, esetleges
kampányairól tájékoztassa.
13. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket
egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogviták
eldöntésére – hatáskörtől függően – a Monori Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki. Szerződő felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy jelen
szerződés érvényességének feltétele, hogy azt az Egyesület részéről aláírási joggal felruházott
személy aláírja és az egyesület hivatalos bélyegzőjével ellátja.
14. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a mai napon szerződő felek által felvett
„Adatlap tengerimalac ideiglenes befogadói szerződéséhez” elnevezésű okirat.
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15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Jelen szerződést mindkét fél elolvasta, tartalmát tudomásul vette és elfogadta, saját kezűleg aláírta. A
szerződés mellékletei, amelyek az állat megfelelő tartási feltételeit, illetve az ajánlott állatorvosok
listáját tartalmazzák, a szerződéssel együtt két példányban készültek, melyből egy a Befogadónál, egy
pedig az Egyesületnél marad.
Kelt: …………………., 20…. . év ……..….. hó ……. napján

………………………
Befogadó

……………………………………
M.T.V.E. Képviselője

Tanúk:
Név:
Cím:
Aláírás:

Név:
Cím:
Aláírás:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint:
244.§ (1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben
indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza.

