
3/A. MELLÉKLET
A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUMÁNAK

KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉGÉBE TARTOZÓ ÜGYTÍPUSOK
1999. január 1-jétől 2010. december 31-ig, és 2012. június 1-jén hatályos állapot szerint

A Fővárosi Bíróság 
kizárólagos 

illetékességébe tartozó 
ügytípus

A kizárólagos 
illetékességét megalapozó 

jogszabályhely
Hatályo
s (tól)

Hatályo
s (ig) 2012. június 1.

országos illetékességű 
közigazgatási szervek 

által hozott határozatok 
felülvizsgálata iránti 

perek

Pp. 326. § (7) bekezdés 
(korábban: (1) bekezdés)
kivételek: 326. § (12) 

bekezdés

2005 2010
Pp. 326. § (7) bekezdés 

[kivételek: Pp. 326. § (12-
13) bekezdés]

a Magyar Köztársaság 
területére történő 

beutazásra és az ott való 
tartózkodásra vonatkozó 

ügyekben hozott 
közigazgatási határozatok 
felülvizsgálata iránti 
perek, ha az eljárt 

hatóság székhelye alapján 
az illetékesség nem 

állapítható meg

Pp. 326. § (6) bekezdés 2007 2010 Pp. 326. § (6) bekezdés

a sajtótermék előállítása 
és nyilvános közlése 

iránti kérelmet, 
illetőleg a 

nyilvántartásba vételt 
elutasító, továbbá a 
nyilvántartásból való 

a sajtóról szóló 1986. évi 
II. törvény 22. § (3) 

bekezdés

1999 2010 Már nem hatályos!
Lásd a médiaszolgáltatásokról 

és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. 

törvény [Mttv.]
Mttv. 153. § (8) bekezdés: 
nemperes eljárás (zárt 



törlést elrendelő 
határozatok 

felülvizsgálata iránti, 
továbbá egyes médiával 

kapcsolatos perek

adatkezelés feloldására 
kötelező végzés elleni 

nemperes eljárás)
Mttv. 155. (4) bekezdés: 

adatszolgáltatásra kötelező 
végzés elleni nemperes 

eljárás
Mttv. 161. § (2) bekezdés: 

végrehajtást elrendelő végzés 
felülvizsgálata elleni 

nemperes eljárás
Mttv. 164. § (2) bekezdés: a 
Médiatanács első fokon hozott 

hatósági határozatainak 
bírósági felülvizsgálata 
elleni közigazgatási per

Mttv. 165. § (6) bekezdés: a 
Médiatanács másodfokon hozott 

határozatai és a Hivatal 
önálló jogorvoslattal 
támadható végzéseinek 

bírósági felülvizsgálati 
elleni peres és nemperes 

eljárás
Mttv. 173. § (9) bekezdés: a 

Médiatanács ideiglenes 
intézkedést elrendelő végzés 

elleni nemperes eljárás
Mttv. 189. § (8) bekezdés: a 
Médiatanács 189. § (1)-(4) 
bekezdésében meghatározott 
határozatai elleni nemperes 

eljárás



a megismerési engedélyt 
megtagadó határozatok

a minősített adat 
védelméről szóló 2009. évi 
CLV. törvény [Mtv.] 11. § 

(3) bek.

2010 2010 Mtv. 11. § (3) bekezdés

a Nemzeti Biztonsági 
Felügyeletnek a 

minősített adatot kezelő 
szervnél a minősített 

adatok kezelését 
engedélyező, a kiadott 
engedélyt módosító vagy 
visszavonó határozatai

a minősített adat 
védelméről szóló 2009. évi 

CLV. törvény
21. § (1) bekezdés

2010 2010
Az Mtv. 21. § (1) bekezdése 
már nem nevesíti külön a 
Fővárosi Törvényszéket.

a Nemzeti Biztonsági 
Felügyeletnek a 

minősített adatok 
kezelésére szolgáló 

elektronikus rendszerek 
használatba vételét 

engedélyező, a kiadott 
engedélyt módosító vagy 
visszavonó határozatai

a minősített adat 
védelméről szóló 2009. évi 

CLV. törvény
21. § (1) bekezdés

2010 2010
Az Mtv. 21. § (1) bekezdése 
már nem nevesíti külön a 
Fővárosi Törvényszéket.

az adatvédelmi biztosnak 
a minősített adat 

minősítésének 
megváltoztatására vagy a 
minősítés megszüntetésére 

történő felszólítása 
megalapozatlanságának 
megállapítása iránti 

perek

Avtv. 26. § (4) -majd (5)- 
bek.

1999 2010 Az információs önrendelkezési 
jogról és az 

információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 63. § 

(3) bekezdése:
a NAIH adatvédelmi és 

titokfelügyeleti hatósági 
eljárásában igénybe vehető 

közigazgatási peres 
felülvizsgálat – az Infotv. 

kifejezetten már nem nevesíti 



a Fővárosi Törvényszéket.

Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének 

döntései

a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletéről szóló 
2007. évi CXXXV. törvény 

34. § (1) bekezdés

2007 2010

a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről szóló 2010. 

évi CLVIII. törvény 47. § (1) 
bekezdés

A Felügyelet mulasztása 
esetén az ügyfél 

kérelmére a Fővárosi 
Bíróság kötelezi a 

Felügyeletet az eljárás 
lefolytatására.

a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletéről szóló 
2007. évi CXXXV. törvény 

34. § (1) bekezdés

2007 2010

a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről szóló 2010. 

évi CLVIII. törvény 47. § (2) 
bekezdés

a hontalanság 
megállapítására irányuló 
eljárás során hozott 

határozat

a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény 80. § 
(3) bek.

2007 2010

a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. 
évi II. törvény 80. § (3) 

bekezdés

a hallgatói önkormányzat 
az e törvényben 

meghatározott jogainak 
megsértése miatt indított 

per

a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény

77. § (6) bek.
2006 2010

A nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: újFot.) 60. 
§ (6) bekezdése – A Fővárosi 
Törvényszék kizárólagosan 

illetékes a nemperes eljárás 
lefolytatására.

a felsőoktatási intézmény 
jogszabályban 

meghatározott mulasztása 
esetén a fenntartó által 
kezdeményezett bírósági 

eljárás

a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény 

115. § (10) bekezdés
2006 2010 Nincs ilyen per. Lásd újFot. 

73-74. §



A rektor által a 
fenntartói intézkedéssel 
szemben kezdeményezett 

bírósági eljárás

a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény 

115. § (14)
2006 2010 Újfot. 75. § (1) bekezdés 

nemperes eljárásban határoz

a Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési 

Döntőbizottság érdemi 
határozata

Pp. általános szabálya +
a közbeszerzésekről szóló 
1995. évi XL. törvény 89. § 

(1) bekezdés, majd a 
közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény 

(új Kbt.) 346. § (1) 
bekezdés

1999 2010

Pp. 326. § (12) bekezdés r) 
pontja (már nem kizárólagos, 

ha az ajánlatkérő nem 
központi költségvetési szerv)

a Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési 

Döntőbizottság eljárás 
során hozott döntése

új Kbt. 345. § (3) bek. 2004 2010

a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 156. 
§ (3) bekezdése és a Pp. 326. 

§ (12) bekezdés r) pontja 
(már nem kizárólagos, ha az 
ajánlatkérő nem központi 

költségvetési szerv)

a Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozata 
felülvizsgálata és a 

szerződés közbeszerzési 
jogsértés miatti 

érvénytelenségének 
megállapítása iránti 

egységes per

új Kbt. 350/A. § (1) 
bekezdés 2010 2010

a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 163. 
§ (1) bekezdése és a Pp. 326. 

§ (12) bekezdés r) pontja 
(már nem kizárólagos, ha az 
ajánlatkérő nem központi 

költségvetési szerv)

a Közbeszerzések 
Tanácsának a békéltetők 

névjegyzékével 

új Kbt. 358. § (2) bekezdés 2004 2009 -



kapcsolatos határozata

a Közbeszerzések 
Tanácsának a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadók 

névjegyzékével 
kapcsolatos határozata

új Kbt. 385. § (2) bekezdés 2004 2010

a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 172. 

§ (2) bekezdés eb) és ec) 
pontja, valamint a 172. § 

(10) bekezdés és Pp. 326. § 
(12) bekezdés r) pontja (már 
nem kizárólagos illetékes)

a Közbeszerzések 
Tanácsának a minősített 

ajánlattevők 
névjegyzékével 

kapcsolatos határozata

új Kbt. 391. § (2) bekezdés 2004 2010

a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 172. 

§ (2) bekezdés eb) és ec) 
pontja, valamint a 172. § 

(10) bekezdés és Pp. 326. § 
(12) bekezdés r) pontja (már 
nem kizárólagos illetékes)

a Gazdasági 
Versenyhivatal elnöke 

által egy adott gazdasági 
ágazat vállalkozásaitól a 

piaci folyamatok 
megismerése és értékelése 
céljából felvilágosítást 

kérő határozat

a tisztességtelen piaci 
magatartás és a 
versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi 
LVII. törvény (Tpvt.)
36/A. § (4) bekezdés

2001 2005

- Tpvt. 43/C. § (2) bekezdés 
és 43/F. § (már nincs önálló 

jogorvoslat, a bírságot 
kiszabó végzés ellen lehet 
bírósági felülvizsgálatot 

kérni a Fővárosi 
Törvényszéken)

a Gazdasági 
Versenyhivatal elnöke 

által egy adott gazdasági 
ágazat vállalkozásaitól a 

piaci folyamatok 
megismerése és értékelése 
céljából felvilágosítást 

kérő határozat 

Tpvt. 36/A. § (4) bekezdés 2001 2005 Tpvt. 43/C. § és 43/F. §



nemteljesítése, 
késedelmes teljesítése, 
illetve valótlan vagy 
megtévesztő válaszadás 
miatt bírságot kiszabó 

határozat

a Gazdasági 
Versenyhivatal eljárás 
során hozott döntése

Tpvt. 82. § (3) bekezdés 1997 2010 Tpvt. 83. § (2) bekezdés

a Gazdasági 
Versenyhivatal érdemi 

határozata

Pp. általános szabálya +
Tpvt.83. § (1) bekezdés

1999 2010 Tpvt. 83. § (1) bekezdés

a Gazdasági 
Versenyhivatal ágazati 
vizsgálata során a Tpvt. 
43/C. § (1) bekezdése 

szerinti vizsgálatindító 
végzés, a 43/C. § (2) 
bekezdése szerinti 

bírságot kiszabó végzés, 
valamint a 43/D. § (3) 
bekezdése szerinti, az 
iratok üzleti titokként 
kezelését elutasító 

végzés

Tpvt. 43/F. § 2005 2010
Tpvt. 43/F. §

a vizsgálónak a 
bejelentésben foglalt, 
illetve a bejelentés 
alapján lefolytatott 
eljárásban beszerzett 

adatok alapján a 

Tpvt. 43/H. § (11) bek. 2005 2010 Tpvt. 43/H. §



versenyfelügyeleti 
eljárás megindításának a 
70. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételei 

fenn nem állását 
megállapító végzése

az Országos Rádió- és 
Televízió Testület 

határozata
(kivéve 2008. január 1-
jétől a Rttv. 112. § (1) 
bek. f) pontja szerinti 

határozat)

Pp. általános szabálya +

a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény (Rttv.) 136. 

§ (3) bek.

1999 2010

Az Rttv.-t a 2011. CCI. 
törvény hatályon kívül 

helyezte 2012. január 1-
jével.

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsának 

határozata
(kivéve a Rttv. 112. § 

(1) bek. f) pontja 
szerinti határozat)

Pp. általános szabálya +
Rttv. 136. § (3) bek.

2010 2010

Az Rttv.-t a 2011. CCI. 
törvény hatályon kívül 

helyezte 2012. január 1-
jével.

a Panaszbizottság 
állásfoglalása elleni 
jogorvoslati kérelem 
tárgyában az Országos 
Rádió- és Televízió 
Testület határozata

Pp. általános szabálya +
Rttv. 51. § (3) bek.

1999 2010

Az Rttv.-t a 2011. CCI. 
törvény hatályon kívül 

helyezte 2012. január 1-
jével.

a Panaszbizottság 
állásfoglalása elleni 
jogorvoslati kérelem 
tárgyában a Nemzeti 
Média- és Hírközlési 

Pp. általános szabálya +
Rttv. 51. § (3) bek.

2010 2010 Az Rttv.-t a 2011. CCI. 
törvény hatályon kívül 

helyezte 2012. január 1-
jével.



Hatóság Médiatanácsának 
határozata

Az APEH Kiemelt Ügyek és 
Adózók Főigazgatósága, a 

Kiemelt Ügyek 
Igazgatósága és a Kiemelt 
Adózók Igazgatósága az 
APEH különös hatáskörrel 

rendelkező szervei 
hatáskörükbe utalt ügyei

Pp. általános szabálya +
273/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatalról 2. § (6)

2007 2010
273/2010. (XII. 9.) Korm. 

rendelet 2. melléklet 2. A) 
pont 1. alpont

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság üzleti 

titok minősítés 
megszüntetésére, üzleti 
titok rendelkezésre 
bocsátására kötelező 

döntése

Eht. 30. § (6) bekezdés 2010 2010 Eht. 33. § (7) bekezdés (zárt 
adatkezelés feloldása)

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

lefoglalásról, illetve 
zár alá vételről szóló 

döntése

Eht. 32. § (3) bekezdés 2010 2010 Eht. 36. §

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnökének másodfokú 
érdemi határozata

Pp. általános szabálya +
Eht. 37. § (2) bekezdés

2010 2010 44. § (5) bekezdés

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnökének az ügy 
érdemében hozott 

Pp. általános szabálya +
Eht. 46. § (1) bekezdés

2010 2010 46. § (2) bekezdés



határozata, illetve az 
eljárás megindítását 
megtagadó döntése

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság eljáró 

tanácsának ideiglenes 
intézkedésről szóló 

döntése

Eht. 50. § (10) bekezdés 2010 2010 59. § (9) bekezdés

A Hivatal ideiglenes 
intézkedésről szóló 

végzése
- - - Eht. 37. § (3) bekezdés

a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
adatszolgáltatásra 
kötelező döntése

Eht. 152. § (7) bekezdés 2010 2010 Eht. 47. § (6)-(7) bekezdés

a Magyar Energia 
Hivatalnak a 

villamosenergia-piaci 
verseny elősegítése 

körében hozott határozata

a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 

113. §
2008 2010 Változatlan

a Magyar Energia Hivatal 
villamosenergia-ügyben 
hozott érdemi határozata

Pp. általános szabálya +
a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 

168. § (10) bekezdés

2008 2010 Változatlan

a Kormányzati 
Frekvenciagazdálkodási 

Hatóság érdemi határozata

Pp. általános szabálya +
Eht. 37. § (4) bekezdés

2010 2010 Eht. 44. § (6) bekezdés

a Magyar Energia Hivatal Pp. általános szabálya + 2009 2010 Változatlan



gázenergia-ügyben hozott 
határozata

a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény 129. 
§ (3) bekezdés (2009. X. 1-

jétől)

Szerencsejáték Felügyelet 
határozata

Pp. általános szabálya +
a szerencsejáték 

szervezéséről  szóló1991. 
évi XXXIV. törvény

1999 2006

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
szervezetéről és egyes 

szervek kijelöléséről szóló 
273/2010. (XII. 9.) Korm. 
rendelet 11. §-a szerint a 

NAV Központi Hivatala 
Szerencsejáték Felügyeleti 

Főosztálya látja el a 
szerencsejáték-szervezéssel 

kapcsolatos hatósági és 
piacfelügyeleti feladatokat. 
Országos illetékességgel jár 
el, továbbra is a Fővárosi 

Törvényszék jár el. [Pp. 326. 
§ (7) bekezdés]

Egészségbiztosítási 
Felügyelet határozata

Pp. általános szabálya +
az egészségbiztosítás 
hatósági felügyeletéről 
szóló 2006. évi CXVI. 
törvény 6. § (4) bek.

2007 2010
Az Egészségbiztosítási 

Felügyeletet a 2010. évi 
LXXXIX. törvény megszüntette.

Egészségügyi 
Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal 
döntései

Pp. általános szabálya +
295/2004. (X. 28.) Korm. 

rendelet
az Egészségügyi 
Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatalról 1. 
§ (1) bekezdés

2004 2010 Változatlan



Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi 
Minisztérium 

Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatala

Pp. általános szabálya +
32/2003. (III. 27.) Korm. 

rendelet
az Egészségügyi, Szociális 
és Családügyi Minisztérium 

Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivataláról 

2. § (1) bekezdés

2003 2004
A Hivatal megszűnt, az EEKH 
néven folytatta és folytatja 

működését.

a honvédelemért felelős 
miniszter katonai 

építésügyi hatósági 
jogkörben hozott 

határozata

Pp. általános szabálya +
40/2002. (III. 21). Korm. 

rendelet
a sajátos építményfajták 
körébe tartozó honvédelmi 

és katonai célú 
építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások 
szabályairól 3. § (1) 

bekezdés

2002 2010

A Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatala is első 

fokon országos 
illetékességgel jár el. A 

Fővárosi Törvényszék jár el. 
[Pp. 326. § (7) bekezdés]

a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság bizonyos hajózási 

hatósági hatáskörben 
hozott határozatai

Pp. általános szabálya +
237/2002. (XI. 8.) Korm. 

rendelet
a hajózási hatóságok 

feladat- és hatásköréről, 
valamint illetékességéről 
2. § (1) bekezdés, 3. § (1) 

bekezdés

2007 2010

A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 2. 
§ (6) bekezdése és 7. §-a 

hajózási hatóságként Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatalt 

jelöli ki országos 
illetékességgel. A Fővárosi 

Törvényszék jár el. [Pp. 326. 
§ (7) bekezdés]

a Közlekedési 
Főfelügyelet, illetve a 

Pp. általános szabálya +
237/2002. (XI. 8.) Korm. 

2002 2006 A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. 



Központi Közlekedési 
Felügyelet bizonyos 
hajózási hatósági 
hatáskörben hozott 

határozatai

rendelet
a hajózási hatóságok 

feladat- és hatásköréről, 
valamint illetékességéről 
2. § (1) bekezdés, 3. § (1) 

bekezdés

(XII. 20.) Korm. rendelet 2. 
§ (6) bekezdése és 7. §-a 

hajózási hatóságként Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatalt 

jelöli ki országos 
illetékességgel. A Fővárosi 

Törvényszék jár el. [Pp. 326. 
§ (7) bekezdés]

A Légügyi Hivatal 
hatáskörébe tartozó 
hatósági döntések, 
ideértve a katonai 
légügyi hatósági 

feladatok ellátását és a 
sajátos építményfajták 
felügyeletének ellátását

- - -

A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 5-
5/A. §, 7/A. § (3) bekezdés - 
A Légügyi Hivatal elsőfokú 

szervként országos 
illetékességgel jár el. A 

Fővárosi Törvényszék jár el. 
[Pp. 326. § (7) bekezdés]

A repülőtérrel, a 
repülőtér területén lévő 

légiközlekedési 
rendeltetésű 

építményekkel és a 
leszállóhellyel 

kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátása

- - -

A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 
5/B. § - A Légügyi Hivatal 
elsőfokú szervként országos 
illetékességgel jár el. A 

Fővárosi Törvényszék jár el. 
[Pp. 326. § (7) bekezdés]

Vasúti közlekedési 
hatósági feladatok 

ellátása

- - - A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 6-
6/A. § - Az Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatal elsőfokú 
szervként országos 

illetékességgel jár el. A 



Fővárosi Törvényszék jár el. 
[Pp. 326. § (7) bekezdés]

Közlekedési hatósági 
feladatok ellátása, 
ideértve a sajátos 
építményfajták 

felügyeletének ellátását

- - -

A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 4. 
§ (2)-(3), (8) és (13) 
bekezdés, 7/A. § (2) 

bekezdés, (4)-(5) bekezdés: 
Az Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatal, valamint a Közúti 

Gépjármű-közlekedési Hivatal 
elsőfokú szervként országos 
illetékességgel jár el. A 

Fővárosi Törvényszék jár el. 
[Pp. 326. § (7) bekezdés]

 veszélyes katonai 
objektum felügyeleti 

hatósági jogkörben hozott 
döntés

Pp. általános szabálya +
95/2006. (IV. 18.) Korm. 

rendelet
a veszélyes katonai 

objektumokkal kapcsolatos 
hatósági eljárás rendjéről 

4. § (1) bekezdés

2006 2010

A veszélyes katonai objektum 
felügyeleti hatóság a 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatala és a 

honvédelmi miniszter országos 
illetékességgel első- és 
másodfokon. A Fővárosi 

Törvényszék jár el. [Pp. 326. 
§ (7) bekezdés]

a Nemzeti Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal, 

illetve a nemzeti 
fejlesztési és gazdasági 
miniszter külkereskedelmi 

államigazgatási és a 
hadiipari gyártás- és 

szolgáltatásfelügyeleti 

Pp. általános szabálya +
260/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet
a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról 5. 
§

2007 2010 A Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatalról és a terü-
leti mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 6. § A Fővárosi Tör-
vényszék jár el. [Pp. 326. § 
(7) bekezdés]



hatósági jogkörben hozott 
döntése

a Nemzeti Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal 
kereskedelmi hatósági 

jogkörben hozott döntése

Pp. általános szabálya +
260/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról 6. § (2) bekezdés

2007 2010

A Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatalról és a terü-
leti mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 7. § A Fővárosi Tör-
vényszék jár el. [Pp. 326. § 
(7) bekezdés]

a Nemzeti Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal 
központi szervének 

piacfelügyeleti hatósági 
jogkörben hozott döntése

Pp. általános szabálya +
260/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról 7. § (2) bekezdés

2007 2010

A Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatalról és a terü-
leti mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 8. § A Fővárosi Tör-
vényszék jár el. [Pp. 326. § 
(7) bekezdés]

a Nemzeti Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal 
központi szervének 

közraktározás-felügyeleti 
hatósági jogkörben hozott 

döntése

Pp. általános szabálya +
260/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról 8. § (2) bekezdés

2007 2010

A Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatalról és a terü-
leti mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 9. § A Fővárosi Tör-
vényszék jár el. [Pp. 326. § 
(7) bekezdés]

a Nemzeti Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal 

Pp. általános szabálya + 2007 2010 A Magyar Kereskedelmi Engedé-



központi szervének 
nemesfémvizsgáló és 
-hitelesítő hatósági 

jogkörben hozott döntése

260/2006. (XII. 20.) Korm. 
rendelet

a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról 9. 

§ (2) bekezdés

lyezési Hivatalról és a terü-
leti mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 10. § A Fővárosi 
Törvényszék jár el. [Pp. 326. 
§ (7) bekezdés]

a Nemzeti Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatalnak 
az egyes festékek, lakkok 

és járművek javító 
fényezésére szolgáló 

termékek szerves oldószer 
tartalmának 

szabályozásáról szóló 
Korm. rendeletben az 

illékony szerves 
oldószert tartalmazó 
termékeket forgalmazó 

kötelezettek 
engedélyezési eljárásában 

hozott döntése

Pp. általános szabálya +
260/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet
a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról
12/A. § (2) bekezdés

2010 2010

A Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatalról és a terü-
leti mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 16. § A Fővárosi 
Törvényszék jár el. [Pp. 326. 
§ (7) bekezdés]

a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

bányafelügyeleti és 
állami földtani 

feladatokat ellátó 
szervként hatósági 

ügyekben hozott első fokú 
döntése

267/2006. (XII. 20.) Korm. 
rendelet a Magyar 

Bányászati és Földtani 
Hivatalról 3. § (5)-(6) 

bekezdés

2007 2010 Változatlan

az Országos Atomenergia Pp. általános szabálya + 1999 2010 az Országos Atomenergia Hiva-



Hivatal hatósági 
jogkörben hozott döntése

az atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI. törvény 8. 

§ (1) bekezdés +
87/1997. (V. 28.) Korm. 

rendelet
az Országos Atomenergia 
Bizottság feladatáról, 

hatásköréről, valamint az 
Országos Atomenergia 
Hivatal feladat- és 

hatásköréről, bírságolási 
jogköréről 2. § +

114/2003. (VII. 29.) Korm. 
rendelet az Országos 
Atomenergia Hivatal 

feladatáról, hatásköréről 
és bírságolási jogköréről, 
valamint az Atomenergia 
Koordinációs Tanács 

tevékenységéről

tal nukleáris energiával kap-
csolatos európai uniós, vala-
mint nemzetközi kötelezettsé-
gekkel összefüggő feladatkö-
réről, az Országos Atomener-
gia Hivatal hatósági eljárá-
saiban közreműködő szakható-
ságok kijelöléséről, a ki-
szabható bírság mértékéről, 
valamint az Országos Atom-
energia Hivatal munkáját se-
gítő tudományos tanácsról 
szóló 112/2011. (VII. 4.) 
Korm. rendelet2. §, 5. § és 
1. melléklet és az atomener-
giáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény 15. § (2) bekezdés

Az igazságügyért felelős 
miniszter a közvetítői 
tevékenységre vonatkozó 
felügyeleti tevékenysége 
körében hozott bizonyos 

döntései

A közvetítői tevékenységről 
szóló 2002. évi LV. tv. 22. 

§ (1) bekezdés és (3) 
bekezdés

2003 2010 Pp. 326. § (12) bekezdés a) 
pont

Az igazságügy-miniszter 
(majd az igazságügyi 

szakértői névjegyzéket 
vezető hatóság) 

névjegyzékkel kapcsolatos 
egyes döntései

az igazságügyi szakértői 
tevékenységről szóló 2005. 
évi XLVII. törvény 10. § 

(2) bekezdés

2005 2010 Pp. 326. § (12) bekezdés b) 
pont



A nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 

jelentőségű 
beruházásokkal 

kapcsolatos hatósági 
ügyek

a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások 
megvalósításának 
gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 8. 

§ (1) bekezdés

2006 2010 Pp. 326. § (12) bekezdés c) 
pont

A magyar külképviseleti 
hatóság okirat 

elkészítésénél és 
tanúsítvány kiállításánál 

aló közreműködés 
megtagadása, illetve a 
kijavítás tárgyában 

hozott végzés

a közjegyzőkről szóló 1991. 
évi XLI. törvény 157. § 2007 2010

Módosítva: 1991. évi XLI. 
törvény 157. § és Pp. 326. § 

(12) bekezdés d) pont

A kincstár törzskönyvi 
jogi személy 

nyilvántartásba vétele 
tárgyában hozott 

határozata

az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 

18/J. § (3) bekezdés
2009 2010

Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 104. 
§-a; Pp. 326. § (12) bekezdés 

e) pont

Az állami főépítész 
térségi terület- 
felhasználási 

engedélykérelemről hozott 
határozata

a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 
23/D. § (4) bekezdés

2004 2010

Módosítva: 1996. évi XXI. 
törvény 23/D. § (6) bekezdés 
és Pp. 326. § (12) bekezdés 

f) pont

menekültügyi eljárásban 
hozott hatósági határozat

a menedékjogról szóló 1997. 
évi CXXXIX. törvény 39. § 
(2) -majd (3)- bekezdés

2002 2007
Pp. 326. § (13) bekezdés 
(megszűnt a kizárólagos 

illetékesség)

A menekült, és az a menedékjogról szóló 2007. 2008 2010 Pp. 326. § (13) bekezdés 



oltalmazott befogadásának 
anyagi feltételeire, 

illetve külön 
jogszabályban 

meghatározott ellátás, 
vagy támogatás megvonása 

vagy megtagadása 
tárgyában hozott végzés

évi LXXX. törvény 32. § (7) 
bek.

(megszűnt a kizárólagos 
illetékesség)

Előzetes vizsgálati 
(dublini) eljárás során 
az átadásról rendelkező 

végzés

a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény 49. § (8) 

bek.
2008 2010

Pp. 326. § (13) bekezdés 
(megszűnt a kizárólagos 

illetékesség)

Menekültként v. 
oltalmazottként való 
elismerésre irányuló 

kérelmet érdemi vizsgálat 
nélkül elutasító végzés

a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény 53. § (1) 

bekezdés
2008 2010

Pp. 326. § (13) bekezdés 
(megszűnt a kizárólagos 

illetékesség)

Menekültként v. 
oltalmazottként való 
elismerésre irányuló 
kérelmet érdemben 

elutasító határozat

a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény 68. § (3) 

bekezdés
2008 2010

Pp. 326. § (13) bekezdés 
(megszűnt a kizárólagos 

illetékesség)

Menekültkénti v. 
oltalmazottkénti 

elismerést visszavonó 
határozat

a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény 75. § (3) 

bekezdés
2008 2010

Pp. 326. § (13) bekezdés 
(megszűnt a kizárólagos 

illetékesség)

a kárpótlási hatóság 
elsőfokú határozatának 
felülvizsgálata iránti 
per belföldi lakóhely 

az életüktől és 
szabadságuktól politikai 

okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról 

1999 2010 Változatlan



hiányában szóló 1992. évi XXXII. 
törvény 14. § d) pont

Az MNB hatósági jogkörben 
hozott  határozatának és 
önálló jogorvoslattal 

megtámadható végzésének 
bírósági felülvizsgálata

A Magyar Nemzeti Bankról 
szóló 2001. évi LVIII. 

törvény 29/B. § (3) bek.
2009 2010

A Magyar Nemzeti B  ankról   
szóló 2011. évi CCVIII. 

törvény 24. § (6) bekezdés

Az állampolgársági 
ügyekért felelős 

miniszter állampolgárság 
megszerzésére irányuló 
nyilatkozat elfogadása 
feltételeinek hiányát 
megállapító határozata

a magyar állampolgárságról 
szóló 1993. évi LV. törvény 

5/A. § (3) bekezdés
2001 2010 Változatlan

Az állampolgársági 
ügyekért felelős 

miniszter 
állampolgárságról való 
lemondás elfogadása 
feltételeinek hiányát 
megállapító határozata

a magyar állampolgárságról 
szóló 1993. évi LV. törvény 

8. § (3) bekezdés
1999 2010 Változatlan

Az állampolgársági 
ügyekért felelős 

miniszter állampolgárság 
visszavonására okot adó 

tényt megállapító 
határozata

a magyar állampolgárságról 
szóló 1993. évi LV. törvény 

9. § (2) bekezdés
1999 2010 Változatlan

Az állampolgársági 
ügyekért felelős 

miniszter állampolgársági 

a magyar állampolgárságról 
szóló 1993. évi LV. törvény 

11. § (4) bekezdés

1999 2010 Változatlan



bizonyítvány, illetve 
annak kiadása iránti 
kérelmet elutasító 

határozata

A szabadalmi ügyvivő 
ellen hozott  fegyelmi 

tanácsi határozata

a szabadalmi ügyvivőkről 
szóló 1995. évi XXXII. 

törvény 24/G. § (1) bek.
2006 2010 Változatlan

A nemzetbiztonsági 
szolgálatokért felelős 

miniszter a 
nemzetbiztonsági 

szolgálatok hivatásos 
állományú tagja által 

foganatosított bizonyos 
intézkedések elleni 
panaszt elbíráló 

határozata

1995. évi CXXV. törvény a 
nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló 37. §
1999 2010 Változatlan

Az ügyvéd elleni fegyelmi 
eljárásban a másodfokú 

fegyelmi tanács a 
határozata

az ügyvédekről szóló 1998. 
évi XI. törvény 60. § (5) 

bek.
1999 2010 Változatlan

A miniszternek a községgé 
nyilvánítás törvényi 

feltétele hiánya, illetve 
a jogszabályban előírt 

eljárási szabályt 
megsértése miatt a 

kezdeményezés 
előterjesztését megtagadó 

határozata

a területszervezési 
eljárásról szóló 1999. évi 

XLI. törvény 12. § (1) 
bekezdés

1999 2010 Változatlan



A Magyar Szabadalmi 
Hivatal a törvény 57/A. § 

-ában szabályozott 
eljárás során hozott 

döntése

a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 

57/B. § (1) bekezdés d) pont
2009 2010 Változatlan

A Magyar Szabadalmi 
Hivatal a törvény 57/A. § 

-ában szabályozott 
eljárás során hozott 

döntése ellen az ügyész 
által benyújtott kérelem

a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 

57/B. § (2) bekezdés
2009 2010 Változatlan

A Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala közös 
jogkezelő szervezet 

nyilvántartásba vételére 
irányuló eljárás

a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 

92/A. §
- - Fővárosi Törvényszék jár el.

A kultúráért felelős 
miniszter jóváhagyásról 

szóló határozata

a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény 

90/A. § (1) bekezdés
2009 2010

Az igazságügyért felelős 
miniszter jóváhagyásról szóló 
határozata – Szjtv. 92/J. § - 

a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes

A rendészetért felelős 
miniszter nyugellátásra 
való jogosultságot és 

annak összegét 
megállapító határozat

a büntetőeljárásban részt 
vevők, az 

igazságszolgáltatást 
segítők Védelmi 

Programjáról szóló 2001. 
évi LXXXV. törvény 12. § 

(2) bekezdés

2002 2010 Változatlan

Az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság döntései

az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség 

2005 2010 Ket. 169/J. § (3) bekezdés – 
a Fővárosi Törvényszék 3 



előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény 17. § (3) 

bekezdés

hivatásos bíróból álló 
tanácsban jár el.

A gyorsforgalmi út 
építése során az előzetes 
vizsgálati és környezeti 

hatásvizsgálati 
eljárásokban hozott 

határozat

A Pp. ált. szab.+
a Magyar Köztársaság 

gyorsforgalmi 
közúthálózatának 

közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. 
évi CXXVIII. törvény 9. § 

(1) bekezdés

2006 2010 Változatlan

A növénytermesztési 
hatóság közigazgatási 
eljárásban országos 

illetékességgel hozott 
döntése

PP. ált. szab.+
a növényfajták állami 

elismeréséről, valamint a 
szaporítóanyagok 
előállításáról és 

forgalomba hozataláról 
szóló 2003. évi LII. 

törvény 23. § (4) bekezdés

2009 2010 Változatlan [22/2012. (II. 
29.) Korm. rendelet 6. §]

A halászati hatóság 
közigazgatási eljárásban 
országos illetékességgel 

hozott döntése

PP. ált. szab.+
a halászatról és a 

horgászatról szóló 1997. 
évi XLI. törvény 48. § (3) 

bekezdés

2009 2010 Változatlan [22/2012. (II. 
29.) Korm. rendelet 16. §]

A tenyésztési hatóság 
közigazgatási eljárásban 
országos illetékességgel 

hozott döntése

PP. ált. szab.+
az állattenyésztésről szóló 
1993. évi CXIV. törvény 18. 

§ (8) bekezdés

2009 2010 Változatlan [22/2012. (II. 
29.) Korm. rendelet 7. §]

 A Magyar Honvédség, a PP. ált. szab.+ 2009 2010 a tűzvédelmi hatósági felada-



honvédelemért felelős 
miniszter közvetlen 

irányítása, fenntartói 
irányítása, valamint 

közvetlen felügyelete alá 
tartozó szervezetek 
elhelyezését szolgáló 

létesítmények 
tekintetében, az 1. § (1) 
bekezdése, valamint az 1. 
§ (2) bekezdés b) és g) 
pontja vonatkozásában a 
honvédelemért felelős 
miniszter tűzvédelmi 
hatóságként országos 

illetékességgel hozott 
bizonyos döntései

261/2009. (XI. 26.) Korm. 
rendelet a tűzvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről és a 
tűzvédelmi hatósági 
tevékenység részletes 

szabályairól
4. § (1) bekezdés

tokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kö-
telező élet- és balesetbizto-
sításáról szóló 259/2011. 
(XII. 7.) Korm. rendelet 5. § 
A Magyar Honvédség, a honvé-
delemért felelős miniszter 
közvetlen irányítása, fenn-
tartói irányítása, valamint 
közvetlen felügyelete alá 
tartozó szervezetek elhelye-
zését szolgáló létesítmények 
tekintetében az 1. § (1) be-
kezdés a)–g) pontja, a (2) 
bekezdés a)–b) és g) pontja, 
a (3) bekezdés b)–c) pontja, 
valamint h) pont ha) alpontja 
vonatkozásában országos ille-
tékességgel első fokon a Hon-
védelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal, másodfokon országos 
illetékességgel a honvédele-
mért felelős miniszter jár 
el.

 A rendészetért felelős 
miniszter az Országos 
Rendőr-főkapitányság , 
valamint a  rendőrség 

helyi, területi, valamint 
a Kormány által 

létrehozott önálló 

PP. ált. szab.+
230/2008. (IX. 12.) Korm. 
rendelet a munkavédelmi 

hatósági feladatokat ellátó 
egyes szervek kijelöléséről

1. § (1)-(2) bekezdés

2008 2010 A munkavédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó egyes szervek 
kijelöléséről szóló 373/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 1. 
§ (1)-(3) bekezdés; rendőrség 
munkavédelmi hatósági jogkört 
gyakorló szervei: országos 



jogállású szervei 
vonatkozásában  hozott 

határozata

illetékességgel az országos 
rendőrfőkapitány és a BVOP.

 A honvédelemért felelős 
miniszter a Magyar 

Honvédség és a katonai 
nemzetbiztonsági 

szolgálatok 
vonatkozásában 

munkabiztonsági hatósági 
jogkörben valamint a 
Magyar Honvédség és a 

katonai nemzetbiztonsági 
szolgálatok 

vonatkozásában 
munkaegészségügyi 

hatósági jogkörben hozott 
határozata

PP. ált. szab.+
230/2008. (IX. 12.) Korm. 
rendelet a munkavédelmi 

hatósági feladatokat ellátó 
egyes szervek kijelöléséről

3. § (1)-(2) bekezdés

2008 2010 A munkavédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó egyes szervek 
kijelöléséről szóló 373/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 3. 
§ (1) bekezdés; a Magyar Hon-
védség, a Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat, valamint a 
honvédelemért felelős minisz-
ter vagyonkezelésébe tartozó 
gazdasági társaságok vonatko-
zásában a munkabiztonsági ha-
tósági jogkör gyakorlójaként, 
országos illetékességgel első 
fokon a Honvédelmi Miniszté-
rium Hatósági Hivatal vezető-
je, másodfokon a honvédele-
mért felelős miniszter; 3. § 
(2) bekezdés; a Magyar Hon-
védség, a Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat, valamint a 
honvédelemért felelős minisz-
ter vagyonkezelésébe tartozó 
gazdasági társaságok vonatko-
zásában az elsőfokú munka-
egészségügyi hatósági jogkör 
gyakorlójaként, országos il-
letékességgel a Magyar Hon-
védség Közegészségügyi-Jár-
ványügyi Szolgálat, a másod-
fokú munka-egészségügyi ható-



sági jogkör gyakorlójaként, 
országos illetékességgel a 
honvédelemért felelős minisz-
ter;

a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős 
miniszter az Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és annak 
területi, helyi szervei 

és a hivatásos 
önkormányzati 
tűzoltóságok 

vonatkozásában 
munkavédelmi hatósági 

jogkörben hozott 
határozata

PP. ált. szab.+
230/2008. (IX. 12.) Korm. 
rendelet a munkavédelmi 

hatósági feladatokat ellátó 
egyes szervek kijelöléséről

4. § (1) -(2) bekezdés

2008 2010

A munkavédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó egyes szervek 
kijelöléséről szóló 373/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 4. 
§ az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság (a továb-
biakban: OKF) területi, helyi 
szervei és az önkormányzati 
tűzoltóságok vonatkozásában 
az elsőfokú munkavédelmi ha-
tósági jogkör gyakorlójaként, 
országos illetékességgel az 
OKF főigazgatója; az OKF vo-
natkozásában az elsőfokú mun-
kavédelmi hatósági jogkör 
gyakorlójaként az országos 
rendőrfőkapitány;

A polgári 
nemzetbiztonsági 

szolgálatok irányításáért 
felelős miniszter a 

polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok, a Szervezett 

Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ, 
valamint a Nemzeti 

Biztonsági Felügyelet 

PP. ált. szab.+
230/2008. (IX. 12.) Korm. 
rendelet a munkavédelmi 

hatósági feladatokat ellátó 
egyes szervek kijelöléséről

5. §

2008 2010 A munkavédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó egyes szervek 
kijelöléséről szóló 373/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§: az elsőfokú munkavédelmi 
hatósági jogkör gyakorlója-
ként, országos illetékesség-
gel az Információs Hivatal, 
valamint a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat vonatkozásában 



vonatkozásában 
munkavédelmi hatósági 

jogkörben hozott 
határozata

az Alkotmányvédelmi Hivatal 
főigazgatója, az Alkotmányvé-
delmi Hivatal vonatkozásában 
az Információs Hivatal fő-
igazgatója;

a közigazgatási bírsággal 
sújtandó közlekedési 
szabályszegésekkel 

kapcsolatos határozatok

410/2007. (XII. 29.) Korm. 
rendelet a közigazgatási 

bírsággal sújtandó 
közlekedési szabályszegések 

köréről, az e 
tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése 
esetén kiszabható bírságok 

összegéről, 
felhasználásának rendjéről 
és az ellenőrzésben történő 
közreműködés feltételeiről 

9. § (2) bek.

2010 2010 Pp. 326. § (12) bekezdés q) 
pont

A Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság által a 
Budapest Ferihegy 

Nemzetközi Repülőtéren 
ellátott közigazgatási, 

valamint a közúti 
közlekedési bírság 

kiszabásával kapcsolatos 
hatósági feladatok és a 
13. §-ban meghatározott 
idegenrendészeti és 
menedékjogi feladatok 

körében hozott 

329/2007. (XII. 13.) Korm. 
rendelet a Rendőrség 

szerveiről és a Rendőrség 
szerveinek feladat- és 

hatásköréről
10. § (1)-(2) bekezdés

2009 2010 329/2007. (XII. 13.) Korm. 
rendelet a Rendőrség 

szerveiről és a Rendőrség 
szerveinek feladat- és 
hatásköréről 10. § (2) 

bekezdés b)-c) pont, e) pont



határozatok, valamint 
légiközlekedési és 

közrendvédelmi bírság 
megállapítása

A fokozottan védett 
állatfaj egyedének 

tartására, 
hasznosítására, 

bemutatására vonatkozó 
tevékenység 

engedélyezésével, 
illetőleg a több hatóság 
illetékességi területéhez 
tartozó védett állatfaj 

egyedének hasznosítására, 
bemutatására vonatkozó 

tevékenység 
engedélyezésére vonatkozó 

döntés

348/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a védett 

állatfajok védelmére, 
tartására, hasznosítására 
és bemutatására vonatkozó 
részletes szabályokról 17. 

§ (2)-(3) bekezdés

2009 2010 Változatlan

A védelemben részesülő 
állatfajok egyedének 

tartására, 
hasznosítására, 

bemutatására vonatkozó 
döntés   solymászmadarak 

és egyéb fokozottan 
védett állatfaj esetében; 
valamint a több hatóság 

illetékességi területéhez 
tartozó védett állatfaj 

egyedének hasznosítására, 
bemutatására vonatkozó 

tevékenység 

348/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a védett 

állatfajok védelmére, 
tartására, hasznosítására 
és bemutatására vonatkozó 
részletes szabályokról 17. 

§ (2)-(3) bekezdés

2010 2010 Változatlan



engedélyezésére vonatkozó 
döntés

Az Országos 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 
Vízügyi 

Főfelügyelőség( által a 
9. §-ában meghatározott 

környezetvédelmi hatósági 
ügyekben, és a 14. §-ában 
és 16. § (2) bekezdésében 

meghatározott 
természetvédelmi hatósági 
ügyekben hozott döntés, 
valamint a rendelet 10. 
§-ának (1) bekezdésében 
meghatározott ügyekben 

hozott döntés

347/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a 

környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi 
hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről

38. § (3), (5) bekezdés

2007 2010

A 9/A. § szerint a Hgt. 11. § 
szerinti kooordináló szerve-
zetek tevékenysége és az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyez-
ménye és annak Kiotói Jegyző-
könyve végrehajtási keret-
rendszeréről szóló 2007. évi 
LX. törvény szerinti együttes 
végrehajtás hitelesítői tevé-
kenység tekintetében a szol-
gáltatás felügyeletét ellátó 
hatóság az OKTVF. Egyébként 
változatlan.

A kulturális javak 
kiviteléről szóló, 2008. 
december 18-i 116/2009/EK 
tanácsi rendeletben és a 

kulturális javak 
kiviteléről szóló, 
3911/92/EGK tanácsi 

rendelet végrehajtására 
vonatkozó 

rendelkezésekről szóló, 
1993. március 30-i 

752/93/EGK bizottsági 
rendeletben meghatározott 

feladatok ellátása

308/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatalról 
1. § (1) bekezdés e) pont

2010 2010

A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szervekről, és eljárásaikra 
vonatkozó általános szabá-
lyokról szóló 324/2010. (XII. 
27.) Korm. rendelet 3. § (3) 
bekezdés c) pont; A Hivatal 
jár el.



Előadó-művészeti 
államigazgatási szerv

308/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatalról 
1. § (1) bekezdés f) pont

2010 2010

A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szervekről, és eljárásaikra 
vonatkozó általános szabá-
lyokról szóló 324/2010. (XII. 
27.) Korm. rendelet 3. § (3) 
bekezdés d) pont; A Hivatal 
jár el.

Hatósági nyilvántartási 
feladatok ellátása 

országos illetékességgel 
első fokon [A 

médiaszolgáltatásokról és 
tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 208. § (3) 
bekezdése alapján a 

Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal 2012. január 1-

jéig látja el a 
nyomtatott sajtótermékek 

nyilvántartásba 
vételének, illetve a 

lapnyilvántartás 
kezelésének hatósági 

feladatait. 2012. január 
1. napjától a Nemzeti 
Média- és Hírközlési 
Hatóság látja el e 
törvény alapján a 

- - - A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szervekről, és eljárásaikra 
vonatkozó általános szabá-
lyokról szóló 324/2010. (XII. 
27.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdés: a Nyilvántartási 
Iroda jár el.



nyomtatott sajtótermékek 
nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat.]

Kulturális javakkal 
kapcsolatos feladatok 
ellátása országos 

illetékességgel első 
fokon

- - -

A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szervekről, és eljárásaikra 
vonatkozó általános szabá-
lyokról szóló 324/2010. (XII. 
27.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdés: a Műtárgyfelügyele-
ti Iroda jár el.

Közoktatási szakértő 
bejelentésének és 
tevékenységének 

határozattal történő 
megtiltása

- - -

1993. évi LXXIX. törvény 101. 
§ (1)-(2) bekezdés; 307/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 8. 
§ a) pont; 2009. évi LXXVI. 

törvény 25. § (2) bekezdés b) 
pont; Ket. 100. § e) pont; 
Oktatási Hivatal jár el;

Közoktatási szakértői 
tevékenység folytatásának 

engedélyezése
- - -

1993. évi LXXIX. törvény 101. 
§ (3) bekezdés; 307/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 8. 
§ b) pont, 13. § (1) bekezdés 
c) pont; Ket. 100. § e) pont; 

Oktatási Hivatal jár el;

Országos vizsgáztatási 
névjegyzék vezetése

- - - 1993. évi LXXIX. törvény 101. 
§ (6) bekezdés; 307/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 8. 
§ c) pont; Ket. 100. § e) 
pont; Oktatási Hivatal jár 



el;

Közoktatási szakértői 
tevékenység és 

vizsgaelnöki feladatok 
ellátásától való eltiltás

- - -

1993. évi LXXIX. törvény 101. 
§ (10) bekezdés; 307/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 8. 
§ d) pont; 13. § (1) bekezdés 
c) pont; Ket. 100. § e) pont; 

Oktatási Hivatal jár el;

Tankönyvvé nyilvánítás, 
tankönyvvé nyilvánítás 

megszüntetése, tankönyvvé 
nyilvánításra irányuló 
kérelem elutasítása, 

tankönyvjegyzékre való 
felvétel, 

tankönyvjegyzékre való 
felvétel elutasítás

- - -

2001. évi XXXVII. törvény 2. 
§ és 4. § 307/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 13. § (1) 
bekezdés a) pont; Ket. 100. § 
e) pont; Oktatási Hivatal jár 
el; Pp. 326. § (12) bekezdés 

n) pont

Egyedi érettségi 
vizsgatárgyak 
akkreditációja

- - -

307/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 13. § (1) bekezdés 
b) pontja; Ket. 100. § e) 
pont; Oktatási Hivatal jár 

el.

Kerettanterv jóváhagyása - - -

307/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 13. § (1) bekezdés 
h) pontja; Ket. 100. § e) 
pont; Oktatási Hivatal jár 

el.

Felsőoktatás működésével 
kapcsolatos eljárások 

[felsőoktatási intézmény 
létesítése, 

- - - 307/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15-18. §; Ket. 100. 
§ e) pont; Oktatási Hivatal 

jár el.



megszüntetése, 
átalakulása, 

felsőoktatási intézmény 
Magyarországon kívüli 
székhelyen kívüli 
képzése,alap- vagy 

mesterképzés indítása, 
felsőoktatás intézmény 
alapító okiratának egyéb 
módosítása, külföldi 

felsőoktatási intézmény 
magyarországi működésének 

engedélyezése, 
törzskönyvi nyilvántartás 
vezetése, közhasznúsági 
nyilvántartás vezetése, 

nyilvántartásba 
bejegyzett adatok 

bejegyzése és törlése]

Ekvivalencia hatósági 
eljárások (általános 

iskolai és középiskolai 
bizonyítványok, felsőfokú 
oklevelek és tudományos 

fokozatok által 
tanúsított végzettségi 
szint, szakképesítések, 

szakképzettségek 
elismerése)

- - -

307/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 38. § (1) bekezdés 
a) pont aa) alpontja; Ket. 
100. § e) pont; Oktatási 

Hivatal jár el.

Nyelvvizsga-akkreditáció 
kapcsán a részvizsgák 

egyesítése során 
egyenértékűség-igazolás 

- - - 307/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 39. § g) pont; 
Oktatási Hivatal jár el.



kiadása

A közlekedésbiztonsági, 
valamint állami 

közlekedésbiztonsági 
szerv döntései 

(közigazgatási bírság) 
[Megj. (B. G.) a szakmai 

vizsgálatot a Ket. 
szabályai alapján kell 

lefolytatni, de a 
zárójelentés nem minősül 
döntésnek, jogorvoslattal 

nem támadható]

278/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a 

Közlekedésbiztonsági 
Szervezetről 2. § (1) 

bekezdés

2007 2010

278/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet a 

Közlekedésbiztonsági 
Szervezetről 2. § (1) 

bekezdés; a légi-, a vasúti 
és a víziközlekedési 
balesetek és egyéb 

közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV: törvény 20/A. §]; 

Közlekedésbiztonsági 
Szervezet jár el országos 

illetékességgel.

Egyes személyes 
szabadságot korlátozó 
intézkedések hatálya 

alatt álló személyek tb 
és munkaügyi helyzetének 
rendezésével kapcsolatban 

kiállított hatósági 
bizonyítvány

- - - Az 1945 és 1963 között 
törvénysértő módon elítéltek, 
az 1956-os forradalommal és 

szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, 

valamint a korábbi 
nyugdíjcsökkentés 

megszüntetéséről, továbbá az 
egyes személyes szabadságot 

korlátozó intézkedések 
hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének 

rendezéséről szóló 93/1990. 
(XI. 21.) Korm. rendelet 5. 

§, 10-11. §, 13. §; A 
pártfogó felügyelői, jogi 

segítségnyújtási, 
áldozatsegítési és kárpótlási 



feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 15. § d) pont 
és 16. §; KIMISZ jár el első 
fokon és a KIM miniszter 

másodfokon.

Méltányosság gyakorlása 
támogatás 

visszatérítésére irányuló 
eljárás jogi 

segítségnyújtás tárgyában

- - -

2003. évi LXXX: törvény 38/A. 
§ és a pártfogó felügyelői, 

jogi segítségnyújtási, 
áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 10. § c) pont; 
KIMISZ jár első fokon, nincs 

helye fellebbezésnek

Méltányosság gyakorlása 
visszatérítési 

kötelezettséget előíró – 
áldozatsegítő – 

eljárásban

- - -

2005. évi CXXXV. törvény 
15/A. § és a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 13. § e) pont; 
KIMISZ jár el első fokon, 
nincs helye fellebbezésnek

Jogi segítők 
névjegyzékének vezetése 
(nyilvántartási ügy)

303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az Igazságügyi 

Hivatalról 7. § (2) bekezdés

2007 2010 A 303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletet a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 



Korm. rendelet 20. § (2) 
bekezdése 2011. január 1-jei 
hatállyal hatályon kívül 
helyezte. 322/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet 10. § a) 
pont; KIMISZ jár el első 

fokon; nincs helye 
fellebbezésnek [Ket. 100. § 

e) pont]

Kárpótlási jegy 
visszatérítésével 

kapcsolatos eljárás

303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az Igazságügyi 

Hivatalról 17. §
2007 2010

A 303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletet a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése 2011. január 1-jei 
hatállyal hatályon kívül 
helyezte. 322/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet 15. § f) 
pont és 16. §; KIMISZ jár el 
első fokon, a KIM miniszter 

jár el másodfokon.

Nemzeti gondozási díj 
megállapítása

303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az Igazságügyi 

Hivatalról 16. §

2007 2010 A 303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletet a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése 2011. január 1-jei 



hatállyal hatályon kívül 
helyezte. 322/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet 15. § c) 
pont és 16. §; KIMISZ jár el 
első fokon, KIM miniszter 

másodfokon.

Vagyoni kárpótlási 
eljárások

303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az Igazságügyi 

Hivatalról 15. § (nem volt 
kizárólagos)

2007 2010

A 303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletet a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése 2011. január 1-jei 
hatállyal hatályon kívül 
helyezte. 322/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet 15. § a) 
pont és 16. §; KIMISZ jár el 
első fokon és a KIM miniszter 

másodfokon.

Személyi kárpótlási 
eljárások

303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az Igazságügyi 

Hivatalról 18. §

2007 2010 A 303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletet a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése 2011. január 1-jei 
hatállyal hatályon kívül 
helyezte. 322/2010. (XII. 

27.) Korm. rendelet 15. § b) 



pont és 16. §; KIMISZ jár el 
első fokon, KIM miniszter jár 

el másodfokon.

-lobbisták, illetve a 
lobbiszervezetek 
nyilvántartásával 

összefüggő hatósági 
feladatokkal 

kapcsolatosan hozott 
döntései

303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet az Igazságügyi 
Hivatalról 20. § (1) 

bekezdés

2007 2010

A 303/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletet a pártfogó 

felügyelői, jogi 
segítségnyújtási, 

áldozatsegítési és kárpótlási 
feladatokat ellátó szervekről 
szóló 322/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 20. § (2) 

bekezdése 2011. január 1-jei 
hatállyal hatályon kívül 

helyezte. E rendelet 18. §-a 
szerint a Központi 

Igazságügyi Hivatalnak a 
lobbisták és lobbiszervezetek 

nyilvántartását vezető 
szervként intézett ügyeiben 

keletkezett iratainak 
kezeléséért, irattározásáért 
és archiválásáért a KIMISZ 

felelős. A 
lobbitevékenységről szóló 
2006. évi XLIX. törvényt a 

2010. évi CXXXI. törvény 19. 
§ b) pontja hatályon kívül 

helyezte.


