
Járványügyi eljárásokban született döntések elleni fellebbezések elbírálása 

Ügyintézés helye: 

 

SMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
7400 Kaposvár, Cseri major (Tinódi u. 2.) 
Tel.: 82/311-311 
e-mail: elelmiszer@somogy.gov.hu 
Hivatali kapu: SMKHENTF  
KRID: 428684958 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 12:30 – 16:30 

Szerda: 8:00 – 16:30 

Péntek: 8:00 – 12:00 
Ügyintézéshez kapcsolódó letölthető nyomtatványok 

 

nincs 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

 

Fellebbezési kérelem 

Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének 
igazolása 

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatatási díja 

 

A vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- 
Ft-ja után 500,- Ft, de lagalább10.000,-, 

legfeljebb 500.000,- Ft 

Ügyintézési határidő 

 

60 nap 

 

Kérelem benyújtásának módja 

 

Az első fokú döntés közlésétől számított 15 
napon belül, az első fokon eljárt Járási Hivatal 
Osztályához, az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint 

Ügyintézési tájékoztató 

 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság 
megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, 
azt módosítja vagy visszavonja.  

Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és 
az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a 
hatóság a nem jogszabálysértő döntését is 
visszavonhatja, illetve a fellebbezésben 
foglaltaknak megfelelően módosíthatja. 

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem 
vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 
megfelelően nem módosítja, javítja, vagy 
egészíti ki, a hatóság a fellebbezést az 
ügyben keletkezett összes irattal együtt 
felterjeszti a jogszabályban kijelölt másodfokú 
hatósághoz. 

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja 
el, melynek során a megtámadott döntést és 
az azt megelőző eljárást vizsgálja. A 



másodfokú hatóság, eljárása során nincs 
kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

A másodfokú hatóság a vitatott döntést 
helybenhagyja, vagy jogszabálysértés esetén 
azt megváltoztatja, vagy megsemmisíti. 

Amennyiben a döntés meghozatalához nem 
áll rendelkezésére elegendő adat, vagy ha 
egyébként szükséges, a másodfokú hatóság 
tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. 

Időpontfoglalás 

 

nincs 

 
Elektronikus ügyintézés 

 

2015. évi CCXXII. törvény 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
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