
ÁTADÁS - ÁTVÉTELI  MEGÁLLAPODÁS 
 

Alulírott Länger György (H-2014 Csobánka Gyöngyvirág u. 11.), mint a Szürkebarát pumi 

kennel birtokosa (továbbiakban Tenyésztő) a kölcsönösen elfogadott (……..….…..) összegért 

átadja ………………………………………………………………………….…………..……. 

szám alatti lakósnak (továbbiakban Tulajdonos) a tenyészetben ……………….……………… 

………………………………………………………………….…………..……....párosításból 

…….…………-n született…………………….……………………….…….törzskönyvi nevű, 

………………………..törzskönyvi számú, ………..……..színű,  …….….……… ivarú pumi 

kiskutya (mikrochip szám: ………………..………..…………) tulajdonjogát  

 

az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Tenyésztő a kiskutyát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete által vezetett 

Ebtörzskönyv Származási Lapjával, ………….féregtelenítve, …………….védőoltással (lásd 

oltási könyv / pet passport) ellátva adja át. 

 

2. Tulajdonos kötelessége a kiskutya megfelelő tartása (pumi esetén a láncra kötés, a 

folyamatosan ketrecben, vagy szűk kennelben való tartás nem megfelelő), ápolása, 

takarmányozása, állatorvosi ellátása, kellő időben történő féregtelenítése és védőoltások 

beadatása, továbbá a kutyával való foglalkozás. 

 

Ha valamilyen, előre nem látható, méltányolható oknál fogva a megvásárolt pumi tartása a 

Tulajdonos részéről lehetetlenné válik, akkor Tulajdonos kötelességet vállal arra, hogy a 

kutya elhelyezéséről (szükség esetén a Tenyésztő segítségével), újabb gazdájáról 

gondoskodik. A tulajdonosváltásról Tenyésztőt értesíti. 

 

3. Tenyésztő az örökletes betegségekre garanciát vállal. Jelen megállapodás 2. pontjában 

meghatározottak betartása mellett az átadott pumi esetleges örökletes betegségekre a 

garanciavállalás a vételár 50%.-a. A Tenyésztő garanciavállalása a vételár 100%.-a abban az 

esetben (kivéve balesetből származó), ha a kutya 1 éves korát betöltve, de a 3 évet nem 

túllépve diszplázia szűrés esetén súlyos diszpláziásnak minősül. Ebben az esetben a garancia 

érvényesítésnek feltétele: Magyarországon a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület (MKOE), 

külföldön annak megfelelő hivatalos szerv ilyen irányú állásfoglalása és a diszpláziás kutya 

ivartalanításáról szóló állatorvosi igazolás. 

 

4. (Választható) Jelen megállapodás 2. pontjának betartása mellett Tenyésztő garanciát vállal 

a vételár 50%.-ig, ha a pumi küllemi genetikai okok miatt tenyésztésbe nem állítható. 

 

5. Tenyésztő a Tulajdonossal folyamatos kapcsolattartásra törekszik. Tulajdonosnak 

lehetősége szerint segít. Tulajdonos hozzájárul (előzetes egyeztetés után), hogy Tenyésztő 

időszakonként megtekinthesse a pumit annak érdekében, hogy az így nyert információkat, 

tapasztalatokat további tenyésztői munkája során kamatoztathassa, Tulajdonost a 

szükségesnek vélt teendőkről tájékoztassa. 

 

6. Vitás esetekben Tenyésztő és Tulajdonos a kompromisszumos megoldásokat keresi. Ennek 

hiányában illetékesként a budapesti központi bíróságot (PKKB) jelölik meg. 

 

Csobánka, 200…………………………. 

 

 

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

Tenyésztő                                                                        Tulajdonos 


