
3. sz.  melléklet

ÁLLATTARTÁSI ENGEDÉLY
iránti kérelem Budapest XVIII. kerület I. fokú engedélyező hatóságának

2.200 Ft értékű illetékbélyeg 
helye

A kérelmező adatai

Név:

Születési hely és idő:          , 

Anyja neve:

Lakcím(székhely):

Telephely:

Levelezési cím:

Telefonszám: 

E-mail cím:

.       .

Település IRSZ Utca Házszám

Település IRSZ Utca Házszám

Település IRSZ Utca Házszám

A tartani kívánt állat(ok) adatai

Állat(ok) fajtája
Az állat(ok) neve, életkora, törzskönyvszáma, egyedi 

azonosító neve stb.
A tartani kívánt 

darabszám



Az ingatlan nagysága:

Az állattartás helye:

Az állatartás helyére vonatkozó adatok

Település IRSZ Utca Házszám

Az állatok tartására szolgáló épület megnevezése Darabszáma Alapterülete m2-ben

Közvetlen szomszéd(ok) nyilatkozata(i)1

A szomszéd ingatlan/lakás tulajdonosának, 
bérlőjének, haszonélvezeti jog alapján 

jogosult használójának stb. neve, pontos 
címe

A kérelmező állattartásához 
hozzájárulok/ nem járulok 

hozzá
Sajátkezű aláírás

   Közvetlen szomszéd: Társasházak esetén az állattartás helyéül szolgáló lakás mellett, valamint a lakás alatt és felett 
közvetlenül  elhelyezkedő másik lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezeti jog alapján jogosult használója, (stb.), aki a 
lakásban él és az életkörülményeit az állattartás érinti. Az L4 és L2/A keretövezetben lévő lakóházak esetében az 
állattartás helyéül szolgáló telekkel közvetlenül szomszédos másik telek tulajdonosa, bérlője, haszonélvezeti jog 
alapján jogosult használója, (stb.), aki a lakásban él és az életkörülményeit az állattartás érinti.

1



A kérelmező OLVASHATÓ  
(cégek esetében cégszerű) aláírása

Társtulajdonos(ok) nyilatkozata

A társtulajdonos, haszonélvező neve, pontos címe
Az állattartásához 
hozzájárulok/ nem 

járulok hozzá
Sajátkezű aláírás

A kérelemhez mellékelni kell:  
1. Az állattartás helyéül szolgáló ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját.  
 1. Az állat(ok) oltási könyvének másolatát, vagy az állatorvos igazolását a kötelező oltás

(ok) megtörténtéről. 
 2. Nem veszélyes és nem védett vadon élő állat esetében igazolni kell az állat eredetét és 

azt, hogy a kérelmező az állat jogszerű tulajdonosa. 

,           év hó   nap
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<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xfa:APIVersion="1.4.3316.0"><sup>1</sup></body>
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