
4. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A védelemben részesülő állatfajok tartása, bemutatása, hasznosítása iránti kérelem 

tartalma 

Tartási □ Hasznosítási □ Bemutatási □ 

ENGEDÉLYKÉRELEM 

(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!) 

 

Kérelmező személyére vonatkozó adatok 

 1. Kérelmező neve: 

 

 2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet 

esetében székhely): 

 

 3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve: 

 

 4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában 

tartózkodási hely): 

 

 5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős személy 

vizsgabizonyítványának típusa és száma: 

 

 6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma: 

 

 A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok 

 7. Tudományos fajnév: 

 

 8. Magyar fajnév: 

 

 9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van): 

 

 10. Ivar (amennyiben megállapítható): 

 

 11. Az egyedek száma: 

 

 Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén 

 12. Nőstény szülőállat egyedi azonosítója: 

  

 13. Hím szülőállat egyedi azonosítója: 

 

 A kérelmezett tevékenység leírása 

 14.1. A tevékenység helye: 

 

 14.2. A tevékenység ideje: 

 

 14.3. A tevékenység célja: 

 

 14.4. A tevékenység módszere: 

 

 14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése: 

 

 14.6. A tartási körülmények leírása: 

 

 14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése: 

 



 Mellékelt dokumentumok 

 15.  

- egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési 

engedélye, 

 vagy befogási engedély stb.), 

 - a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

 - szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 

 - szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 

 - a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról, 

 - az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás engedélye (védelemben 

 részesülő gerinces állatfajra vonatkozó, az állatkísérletekről szóló külön jogszabály szerinti kísérlet, kutatás 

 esetén), 

 - solymászmadár vadászati célú tartása esetén az érvényes vadászjegy másolata, 

 - solymászmadár tenyésztési kérelem esetén a tartási gyakorlatot igazoló dokumentum (a tartási engedély 

 másolata), 

 - a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat, 

 - kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok, 

 - a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata. 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 Dátum: 

 

 Aláírás: 

 

 

 

Kitöltési útmutató és magyarázat 

5. Madár- és denevérgyűrűzési engedélyezés, illetve solymászati engedélyezés esetén a 348/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 16. § (1) bekezdés a) pont alapján előírt vizsgabizonyítvány 

száma. Természetes személy esetén akkor kell kitölteni e pontot, ha solymászati tevékenységre jogosító 

természetvédelmi vagy gyűrűző szakképesítés megszerzését a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja. 

6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési vagy házassági 

anyakönyvi kivonat) és száma. 

7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott 

tudományos név. 

8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott 

magyar név. 

9. A kérelem tárgyát képező állatnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 

egyedi azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését 

megelőzően született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak 

alkalmazása más jogszabály előírásaival nem volt ellentétes. 

12-13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülő egyedeknek a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. 

számú melléklete szerinti, illetve a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született 

állatok esetén ettől eltérő egyedi azonosító számok. Mindkét szülő megjelölése kötelező. 

14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása. Szükség szerint külön lapon is folytatható. 

15. A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az e melléklet 

1., 2., 7-13., 14.2., 14.3., valamint a 15. pont első francia bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat 

kell megadni és becsatolni. 

 


