
A kormányablakokban be nem nyújtható kérelmek 

Sorszám Törvény / kormányrendelet, amely kizárja 

a kérelem kormányablaknál történő  

előterjesztését 

Az ügykör megnevezése 

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási te-

vékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

Az egészségügyi szolgáltatók működésének engedélyezésé-

re, a működési engedély módosítására és visszavonására 

irányuló eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek 

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény 

A rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint 

az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi 

hatósági eljárásokkal összefüggő kérelmek 

3. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 

1995. évi XXXIII. törvény 

Szabadalmi ügyekkel összefüggő kérelmek 

4. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. 

törvény 

Közraktározási ügyekkel összefüggő kérelmek 

5. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni 

helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi 

LXV. törvény 

Sportcélú ingatlanokkal összefüggő méltányossági eljárások 

kérelmei 

6. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmá-

ról szóló 1997. évi XI. törvény 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó 

védjegyeljárások kérelmei 
7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmek 

8. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör-

vény 

Az árva mű felhasználására irányuló kérelmek 

9. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-

sok, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló 2001. évi CVIII. törvény 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kéretlen elektro-

nikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásaihoz kap-

csolódó kérelmei 

10. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi 

C. törvény 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hír-

közléssel összefüggő kérelmei 

11. A sportról szóló 2004. évi I. törvény Az olimpiai járadék megállapítására és folyósítására irányu-

ló kérelmek 

12. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által 

végzett mozgóképszakmai hatósági eljárásokhoz kapcsoló-

dó kérelmek 
13. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a 

középszintű szociális párbeszéd egyes kér-

déseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 

Kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztési és a kiter-

jesztés visszavonására irányuló kérelmek 

14. Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hatósági ügye-

ivel összefüggő kérelmek 


