Elsőfokú hatósági döntések elleni jogorvoslat

Eljáró hatóság megnevezése:

SMKH Foglalkoztatási Főosztály

Illetékességi területe:

Somogy megye

Elérhetősége:

7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

Telefon:

82/505-504

E-mail:ügyintéző neve, beosztása:
Eljáró

smkhmk@lab.hu
Tarné
dr. Kozári Anita jogi szakügyintéző

Telefonszám:

82/505-558

Fax:

82/505-550

Ügyleírás
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal első fokú hatósági döntése elleni
jogorvoslati ügyek intézése.
A kérelem benyújtása
A sérelmesnek tartott döntés ellen az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében
az eljárás egyéb résztvevője fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál
kell benyújtani. A fellebbezésben új tények, bizonyítékok is felhozhatók, ezek alátámasztására szolgáló
iratok csatolása célszerű. Nem lehet azonban olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés
meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. Nincs formanyomtatvány, azonban a
fellebbezéssel érintett határozat számának megjelölése szükséges.
Az eljárás illetéke
Az eljárás illetékmentes.
A kérelem elbírálása
A járási hivatal által hozott első fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása a kormányhivatal
hatáskörébe tartozik.
Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése
Az ügyintézési határidő 21 nap, a másodfokú döntést a másodfokú hatóság kézbesíti az ügyfélnek.
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Jogorvoslat
A másodfokú hatóság jogerős döntésének bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető a döntés közlésétől
számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál. A
keresetet 3 példányban kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó szervnél. A jogi képviselővel eljáró fél
és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
Nincs formanyomtatvány, illeték és díjmentes.
Ügyfajta intézését segítő útmutató és az ügyintézéshez használt formanyomtatványok
Nincs formanyomtatvány.
Az ügyfajtához tartozó igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:
Az elektronikus keresetbenyújtásra kötelezettek
igénybevételével nyújthatják be a keresetet.

az

űrlapbenyújtási

támogatási

szolgáltatás

Alkalmazandó jogszabályok
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 98. §-109. §, valamint az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm.
rendelet.
Az ügyfelet megillető jogok, kötelezettségek
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben
támadható meg, kivéve a törvényben meghatározott eseteket.
Önálló fellebbezésnek van helye
a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,
b) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító,
c) az eljárást megszüntető,
d) az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott,
e) a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos,
f)

az eljárási bírságot kiszabó,

g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
h) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és
i)

a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költség megállapításával és viselésével
kapcsolatos,

a

költségmentesség

iránti

kérelmet

elutasító,

a

költségmentesség

módosításáról vagy visszavonásáról szóló első fokú végzés ellen.
Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó
rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen.

