
Állategészségügyi ügyintézés 

Vaddisznótest felhasználási / trófea kikészítési engedély iránti kérelem 

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály 
Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

Illetékesség Nógrád megye

Ügyintézés helye 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem tartalmi elemei:
– a vadásztársaság neve, címe, kódszáma, 
– nagyvad azonosító, 
– a kilövés időpontja, helye (település, terület megnevezése
Becsatolandó irat:
negatív ASP vizsgálati eredmény

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A kérelmet az illetékes hatóságnál írásban lehet előterjeszteni. Az el-
járás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését kö-
vető napon indul.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgálta-
tások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a
továbbiakban:  Eüsztv.)  meghatározott  elektronikus  úton  (írásban)
vagy  személyesen,  tart  kapcsolatot  az  ügyféllel  és  az  eljárásban
résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattar-
tás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg.
Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál
rendelkezésre álló – módra áttérhet.
Az Eüsztv. 9. §-a alapján, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szerve-
zet,  valamint  a  gazdálkodó  szervezet  jogi  képviselője  elektronikus
ügyintézésre kötelezett.
Elektronikus  ügyintézésre  a  http://epapir.gov.hu/ elektronikus
ügyintézési felületen keresztül van lehetősége.
Címzett: Nógrád Megyei Kormányhivatal e-papír
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Állategészségügyi feladatok

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A kérelem vizsgálata. 
A jogszabályban előírt feltételek meglétének ellenőrzése
A tényállás tisztázása. 
Az ügyfél a vaddisznótest felhasználását/trófea kikészítését engedé-
lyező egyszerűsített határozatot kap.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 Az  Országos  Főállatorvos  által  kiadott  ÉFHÁT/20-78/2018.
számú intézkedés

 Az Országos Főállatorvos 22020. számú határozata
 Az  afrikai  sertéspestis  elleni  védekezésről  szóló  98/2003.

(VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdése



 A földművelésügyi  hatósági  és igazgatási  feladatokat  ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
13. § e) pontja

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Melléklet szerint

Időpontfoglalás Nincs

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig
rendelkezhet. Ha a kérelem melléklete nem tartalmazza a jogszabály
által  előírt  további  követelményt,  akkor  az  ügyfél  a  kérelmét
visszavonhatja. Ha az előírt követelmény teljesítése nem lehetséges
a  hiánypótlásra  a  hatóság  által  előírt  időpontig,  akkor  kérheti  az
eljárás szüneteltetését.
Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba.  Az
iratbetekintés során az arra jogosult  másolatot,  kivonatot készíthet
vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében
– másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

http://www.njt.hu/

	Állategészségügyi ügyintézés
	Vaddisznótest felhasználási / trófea kikészítési engedély iránti kérelem

