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I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései 
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó 
szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az I.1. pontban meghatározott adatai 
 
 
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv fő szabály szerint: 

➢ Teljes neve: Fejér Megyei Kormányhivatal 
➢ székhelye: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9. 
➢ postacíme: 8050 Székesfehérvár Pf. 242. 
➢ e-mail címe: hivatal@fejer.gov.hu 
➢ telefonszáma: (22) 526-900 
➢ faxszáma: (22) 526-905 
➢ honlap címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 
➢ ügyfélszolgálat elérhetőségei 

▪telefonszám: (22) 526-900 
▪faxszám:(22) 526-905
▪postacíme: 8050 Székesfehérvár Pf. 242. 
▪ügyfélfogadási rend: H-Cs: 8-11.30, 13-15.30, P: 8-11.30 

 

 

Az üzlet működési engedély és telepengedély kiadása iránti eljárásokban a fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

➢ Teljes neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal 
➢ székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér. 1. 
➢ e-mail címe: vemkh.hivatal@veszprem.gov.hu 
➢ Sajtókapcsolat: vemkh.sajto@veszprem.gov.hu 
➢ Honlap címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem 
➢ Ügyfélfogadási rend: H-Cs: 8-11.30, 13-15.30, P: 8-11.30 

 

 

 

 
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv szociális ügyekben 

➢ Teljes neve: Fejér Megyei Kormányhivatal  
 (Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály) 
➢ székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
➢ postacíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
➢ e-mail címe: gyamhivatal@fejer.gov.hu 
➢ telefonszáma: 22/526-931 
➢ faxszáma: 22/526-943 
➢ honlap címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/szervezet 
➢ ügyfélszolgálat elérhetőségei 

▪ telefonszám: 22/526-931 
▪ faxszám: 22/526-943 
▪ postacíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
▪ ügyfélfogadás helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 
▪ ügyfélfogadási rend:  Hétfő: 800-1130 és 1300-1530 
 Kedd: 800-1130 és 1300-1530 
 Szerda: 800-1130 és 1300-1530 
 Csütörtök: 800-1130 és 1300-1530 
 Péntek: 800-1130 
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A fellebbezés elbírálására jogosult szerv a Polgármester vagy a Közgyűlés Bizottsága által 
önkormányzati hatósági ügyekben átruházott hatáskörben hozott döntései ellen: 

➢ Teljes neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
➢ székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
➢ postacíme: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
➢ e-mail címe: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu 
➢ telefonszáma: 22/537-100 
➢ faxszáma: 22/316-569 
➢ honlap címe: https://www.szekesfehervar.hu/ 

 
 
 
 
 
 
Önkormányzati környezetvédelmi hatósági és jegyzői természetvédelmi hatósági ügyekben 
felügyeleti szerv: 

➢ neve: dr. Nagy István agrárminiszter 
➢ székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
➢ postacíme: 1860 Budapest Pf. 1 
➢ e-mail címe: info@am.gov.hu 
➢ telefonszáma: 06-1-795-2000 
➢ faxszáma: 06-1-795-0200 
➢ honlap címe: https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 
 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének másodfokú döntése ellen, 
továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvény 9. § (4) bekezdés a), valamint c)-g) pontjában foglaltak megsértése esetén hozott döntései 
ellen fellebbezésnek nincs helye, de a döntés ellen keresetlevelet lehet benyújtani, melyet 
  2020. március 31-ig a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság,  
  2020. április 1-től pedig a Veszprémi Törvényszék 
bírál el. 
 

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elérhetősége: 
➢  székhelye: 8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2. 
➢  postacíme: 8210 Veszprém, Pf. 3501 
➢  e-mail címe: munkaugy_veszprem@birosag.hu  
➢  telefonszáma: +36 88 770 021 
➢  faxszáma: +36 88 770 062 
➢  honlap címe: https://veszpremitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/veszpremi-kozigazgatasi-
es-munkaugyi-birosag 
➢  ügyfélszolgálat elérhetőségei 

▪telefonszám: +36 88 770 021 
▪faxszám:+36 88 770 062
▪postacíme: 8210 Veszprém, Pf. 3501 
▪ügyfélfogadás helye: 8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2. 
▪ügyfélfogadási rend: 

⬧ Hétfő-Kedd:  8.00-11.00 
⬧ Szerda:  8.00-11.30 és 12.30-15.00 
⬧ Csütörtök-Péntek: 8.00-11.00 
 
Ügyfélsegítő ügyintézés: csütörtök 8:00-11:00  
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