ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MINTA
Figyelem!
Az alábbi szerződésminta alkalmazása nem kötelező érvényű, csupán iránymutatásul szolgál;
az adatokkal való kitöltésen túl szabadon kiegészíthető, illetve a nem kívánt szövegrészek törlendőek.

Mely létrejött egyrészről .............................................................. név- mint eladó-továbbiakban eladó, és

..................................................................................................... név- mint vevő-továbbiakban vevő között
alábbi helyen, időben és feltételek mellett.

1. Eladó eladja, vevő pedig megveszi a ………………………………………………………………... által
vezetett törzskönyv adatai szerint:
............................................................................... nevű
……………………………………………. születési idejű,
................... törzskönyvi jelű és számú ....................................................... chipszámú
német dog fajtájú, ........................ színű, .............ivarú kutyát, mely a megvételkor ......................... (hetes,
hónapos, éves) életkorú volt.
2. A kölcsönösen kialkudott ......................................ft. azaz.....................................................forint vételár a
vétel célját (kiállítás / továbbtenyésztés / munka / sport/ hobbi), és a vállalt garanciák körét is figyelembe
véve került meghatározásra. Az összeget a vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az eladónak
megfizeti.
3. A vevő a kutyát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megtekintett állapotban veszi át. Az eladó
garantálja a vevő pedig elismeri, hogy a kutya a korának megfelelő


fajtajelleggel rendelkezik, látható hibája nincs



a kan kölyök heréi tapinthatók,



fogazata a fajta szabályainak és korának megfelel,



sérve nincs, farka nem törött.



a kutya ápolt gondozott, élénk, barátságos, látható egészségügyi problémái nincsenek.



Egyéb tulajdonságai: ......................................................................



Az alábbi eredményekkel, vizsgákkal, képzettséggel, szűrővizsgálatokkal stb. rendelkezik:
…………………………..

4. Amennyiben a kutya nem felel meg a (3) pontban leírt kívánalmaknak a vevő a vételkor tudomással bírt a
kutya alábbi hibáiról:
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...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5. A vevő az adásvételkor átvette a kutya törzskönyvét, oltási lapját, az átadás igazolását,
valamint .............................................................................................................................................................
..............
6. A vevő az átvételkor a chip alapján azonosította a kutyát:

igen / nem

7. A vevő tudomással bír arról, hogy a kutya ........................................................................ hibája okán
kutyakiállításon való részvételre, továbbá továbbtenyésztésre alkalmatlan. A kutya törzskönyvezett
szülőktől származik, azonban hibája miatt törzskönyv nélkül kerül értékesítésre.
8. A vevő tudomással bír arról, hogy a kutya szülei tenyészszemlén a szükséges minősítést megszerezték
(igen / nem), a fajtánál előírt szűrésekkel rendelkeznek (igen / nem).
9. Szülők adatai:
APA

ANYA

SZÜLŐK NEVE
SZÍN ÉS JEGYEK
Jelölendő, ha kék vonalból származó fekete

TENYÉSZSZEMLE
Típusa (EuDDC, DDK, MEOESZ), minősítése

KÜLLEM EREDMÉNYEK
EGYÉB EREDMÉNYEK
Sport, munkavizsga, BH, K-99, munkaverseny,
kitartáspróba, viselkedésteszt, terápiás
vizsga...

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK
SZÍNGENETIKAI TESZTEK
EGYÉB GENETIKAI TES ZTEK
pl. falten mutáció (Ichthyosis)

DNS UJJLENYOMAT

10. Az eladó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződésben közölt tények és adatok a
valóságnak megfelelnek.
11. Eladó kioktatta a vevőt a fajtára jellemző bánásmódra: (tartás, táplálás, nevelés), stb.


Figyelmeztette, hogy amíg az összes oltást meg nem kapta és nem érte el a védettséget, nem
vihető utcára, nem vihető kutyák közé.



Tájékoztatta az eddigi etetési módról.
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Felhívta vevő figyelmét arra, hogy állatorvosánál köteles a kutya mikrochipes azonosítóját



átvezettetni a saját nevére PetVetData nyilvántartásában
Felhívta továbbá vevő figyelmét arra, hogy az eladó által adott átadási igazolással a kutyát nevére



kell íratnia, s ezt a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ)
bármely tagegyesületénél megteheti.
Tájékoztatta a vevőt, hogy a német dog fajta Magyarországi fajtagondozója a Danubius Dog Klub



(https://www.danubiusdogclub.hu/hu/)
Tájékoztatta a vevőt, hogy a tulajdonos lakhelyének önkormányzatai közigazgatási feladataiknak



eleget téve közigazgatási területükön 3 évenként kötelező ebösszeírást végeznek, amely
önbevallásos módszerrel történik, azaz a formanyomtatvány beszerzése a gazda kötelessége. Az
állatorvosnál/MEOESZnél átregisztrált, valamint korábbi ebösszeírás alkalmával bejelentett ebeket
is minden összeírásnál újra be kell jelenteni!
Továbbiak: ..................................................................................................................................



12. Az eladó a törvény által kötelezően előírt szavatossági igényen túl 2013. évi V. törvény hibás teljesítés
fejezet (egészséges és fajtatiszta) csak az alábbi tulajdonságokra vállal garanciát:


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



a kutya érzékszervi fogyatékossággal (látás, hallás) nem rendelkezik (a kutya foltos x foltos / foltos
x merle / merle x merle párosításból származó, nem fekete színű egyedek esetében)
Eltérő megállapodás hiányában a kutya tenyésztésre alkalmasságáért, egészségre ártalmatlan



küllemi hibákért (pl. foghiányok, standard mérettől eltérés, fültartási hibák stb.), szavatosságot nem
vállal.
A



kutya

egészségre

ártalmas,

állatorvos

általi

korrigálás

igénylő

hibákról

(pl.

szemhéjrendellenességek, egészségügyi problémát okozó fogtöbblet stb.), az alábbiakban
egyeznek meg: ……………………………………………………………………………………………
Vevő tudomásul veszi, hogy a fajtára jellemző hibák, melyek egy éves koron túl szűrhetők



természetes kockázatnak tekinthetők. (Pl. csípőízületi diszplázia)
13.

Felek

megállapodnak

abban,

hogy

egymással

a

kapcsolatot

az

alábbi

módon

tartják:. ..............................................................................................................................................................
............

Nem egyösszegű fizetés esetén:
14. Amennyiben a vevő az átvételkor nem, vagy nem a teljes vételárat fizeti meg, az eladó a teljes vételár
kiegyenlítéséig a kutya törzskönyvét és az átírási igazolást visszatarthatja. Jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg vevő kifizetett.......................

.ft. azaz.................................................................forint vételár

részletet. A teljes vételárat ..................................................................... -ig fizeti ki. A kárveszélyt a vevő az
átvételtől viseli és tudomásul veszi, hogy a vételárat akkor is ki kell egyenlítenie, ha a kutya elpusztul,
elvész, vagy más okból tulajdonából kikerül. Ez alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kutya
elhullása „hibás teljesítésből” eredő betegségből ered.
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15. Amennyiben a felek a vételárat nem/vagy nemcsak pénzösszegben, hanem szuka kutya esetében
kölyök visszatérítésben, vagy kan kutya esetében fedezésben határozzák meg, akkor az eladó a
teljesítésig a kutya törzskönyvét (igen / nem) és az átírási igazolást (igen / nem) visszatarthatja.
Jelen

szerződés

aláírásával

egyidejűleg

vevő

kifizetett

..........................

ft.

azaz .......................................................... forint vételár részletet. Vevő továbbá vállalja, hogy a
tenyésztéshez szükséges minősítés megszerzését követően a …………………...ban engedélyezett életkor
betöltését követően a kutyát az eladó által megjelölt kannal befedezteti és az alomból .................... db.
utódot átad. Amennyiben a fedező kan kutya tulajdonosa az első választású kölyökre nem tart igényt, akkor
az eladót illeti meg az első választási jog. Ha a fedező kan kutya tulajdonosa igényt tart az elsőválasztású
kölyökre, akkor eladó a sorrendben másodikként választ. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítésig az
alom az eladó kennelnevén kerül törzskönyvezésre, ha a felek másképpen állapodnak meg, akkor
„egyszeri tenyésztésre” az eladó hozzájáruló nyilatkozatot ad. A feltétel teljesítéséig a költségeket és a
kárveszélyt a vevő viseli. A feltétel bekövetkezése után az eladó a kutya törzskönyvét átadja és az
átíráshoz hozzájárul. A teljesítés lehetetlenné válása esetén a Ptk. 6:248. § [ szerint kell eljárni.
Amennyiben kan kutyáról van szó, az eljárás annyiban különbözik, hogy a vevő köteles az eladó által
megjelölt.................db. szuka kutya befedezéséhez a kant rendelkezésre bocsátani és a fedezésből
született első választású utód, vagy a fedezési díj eladót illeti.
16. Közös tulajdonba kerül a kutya amennyiben eladó és vevő így állapodik meg.


Ebben az esetben a kutya a………………….ban mindkettőjük nevére kerül bejegyzésre, a jogokat
és

kötelességeket

és

a

költségeket

az

alább

megjelölt

arányban

osztják

meg:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................


a kárveszélyt az a fél viseli akinek a kutya a birtokában van. A közös tulajdon esetében a Ptk
közös tulajdonra vonatkozó szabályai az irányadók.

17. A felek az eladó javára visszavásárlási jogot kötnek ki (igen / nem). Visszavásárlási jog kikötése esetén
eladás, vagy elajándékozás előtt a kutyát az eladónak visszavásárlásra kell felajánlani. Amennyiben a
tértivevényes levél kézhezvételétől számított 8 napon belül visszavételi jogával nem él, úgy a kutya
elidegeníthető.

A szerződés teljesítéséből eredő bármely vitás kérdés rendezését a felek peren kívüli tárgyalás útján
kísérelik meg. Jelen szerződésben nem nevesített kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a
Polgári törvénykönyv az irányadó. Nem egy országban lakó vevő és eladó a magyar bíróság illetékességét
kötik

ki

vitás

ügyeikben

(

Pp.

41.§.).

Ez

esetben

a ..........................................................Bíróság

az

eladó

lakóhelye

szerinti

bíróság

rendelkezik illetékességgel.

A szerződést elolvastam, megértettem, azt alulírott tanuk jelenlétében aláírásommal és minden oldal
szignálásával magamra nézve kötelezőnek elismertem.
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A szerződés minden oldalát a tanúknak is szignálniuk kell.

Készült....................db. eredeti példányban

(eladó aláírása)

(vevő aláírása)

eladó olvasható neve

vevő olvasható neve

anyja neve:

anyja neve:

születési hely és idő:

születési hely és idő:

személyazonosító okmány típusa, száma

személyazonosító okmány típusa, száma

állandó lakhely:

állandó lakhely:

elérhetőség

elérhetőség

Előttünk, mint tanúk előtt:

(1. tanú aláírása)

(2. tanú aláírása)

1. tanú olvasható neve

2. tanú olvasható neve

1. tanú állandó lakhelye:

2. tanú állandó lakhelye:

Dátum. ........................................................................................................
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