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A Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály,  

mint közfeladatot ellátó szerv felügyeleti szervének adatai, szervezeti egységenként 

 

 

Haditechnikai Osztály 

Hatáskör: eljár a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével és 

tranzitjával összefüggő kereskedelmi tevékenységgel, valamint a vállalkozások tanúsításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben. 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Hatáskör: eljár a haditechnikai termékek gyártásának és szolgáltatás nyújtásának engedélyezésével és 

ellenőrzésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben. 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Exportellenőrzési Osztály 

Hatáskör: eljár a kettős felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel 

kapcsolatos ügyekben, e termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történő 

behozatalával kapcsolatos Nemzetközi Importigazolás ügyében, a nemzetközi kereskedelmi 

szankciókban elrendelt nem kettős felhasználású termékek exportengedélyezésével kapcsolatos 

ügyekben. 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 
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Kereskedelmi Osztály 

Hatáskör:  

a) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban meghatározott 

hatósági eljárásokban, 

b) a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági feladatokban, 

c)  az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek illékony szerves 

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló külön jogszabályban kötelezett forgalmazók nyilvántartásba 

vételére irányuló eljárásban. 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Hatáskör:  

a) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő 

kereskedelmével és az egyes közbiztonságra különösen veszélyes eszközök behozatali forgalmának 

engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben,  

b) az uniós jogi aktusokból, a nemzetközi gazdasági egyezményekből, valamint a külön jogszabályokból 

fakadó, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kereskedelmi behozatali és kiviteli engedélyezési, 

illetve korlátozások végrehajtásához kapcsolódó más adminisztratív hatósági feladatokban,  

c) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatalhoz egyes harmadik országok által kiadott ún. 

FLEGT engedélyek ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatkörei gyakorlásával összefüggésben. 

Felügyeleti szerv: Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.; Postacím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47. 

Telefonszám: +36 (1) 458-1000 

E-mail: kozkapcsolat@mfa.gov.hu  

 

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 

Hatáskör: 

a)  az utazásszervező és -közvetítő tevékenység, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes 

igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló 

eljárásokban és az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban, 

b) az idegenvezetői tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban, 
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c) a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban, 

d) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló 

eljárásban. 

Felügyeleti szerv: Miniszterelnöki Kabinetiroda 

Cím: 1014 Budapest, Színház utca 1.; Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-9000 

E-mail: mk@mk.gov.hu 

 

Hatáskör: közraktározás-felügyeletként ellátott feladatkörében. 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály 

Hatáskör: 

a) kereskedelmi hatóságként a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására 

irányuló eljárásokban, 

b) az a) pontban meghatározott tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 

és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságként, 

c) a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a 

nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 

nemesfémvizsgáló feladatkörében.  

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.; Postacím:  1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700             

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály 

 

 

Hatáskör: a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, 

valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendeletben 
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meghatározott homogenitásvizsgálati, mintavételezési, fémjelzési, névjelzési, valamint egyéb jelzések 

elhelyezésének feladatkörében. 

 

Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1700 

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 

 

Hatáskör: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 5. § e) pontja szerinti felügyeletet ellátó szerv 

feladatkörében a Pmtv. 

a) 1. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tevékenység, 

b) 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenység, valamint 

c) 1. § (1) bekezdés p)-q) pontjában meghatározott tevékenység tekintetében. 

Felügyeleti szerv: Pénzügyminisztérium 

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.; Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefonszám: +36 (1) 795-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu 

 

Az ügyfél a Főosztály véglegessé vált döntései ellen közigazgatási pert - az abban foglalt 

tájékoztatás szerint - az illetékes törvényszék előtt indíthat. 

 

A törvényszékek illetékességére vonatkozó szabályok 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint:  

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200732.377426) 

 

(1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a perre az a bíróság illetékes, 

amelynek illetékességi területén 

a) ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség, illetve ingatlanra vonatkozó jogviszony esetében az 

ingatlan fekszik, 

b) tevékenység bejelentése vagy engedélyezése esetében a tevékenység gyakorolásának helye vagy 

tervezett helye található, 

c) az a) és b) pontban meghatározottak kivételével, a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel 

eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenysége esetében a felperes lakóhelye, tartózkodási 

helye, székhelye található, 

d) az a)-c) pontban meghatározottak kivételével a mulasztó közigazgatási szerv székhelye található, 
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e) az a)-d) pontban meghatározottak hiányában a per tárgyává tett közigazgatási cselekmény - 

többfokú eljárásban megvalósított cselekmény esetén az elsőfokú közigazgatási cselekmény - 

megvalósult. 

(2) A közigazgatási tevékenység megvalósulása helyének a fővárosi székhelyű, de Pest megye 

területére vagy annak egy részére illetékes közigazgatási szerv székhelyén megvalósult tevékenység 

esetében Pest megyét kell tekinteni. 

 

A közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek illetékességi területe közigazgatási jogvitákban 

 

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklete szerint: 

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=133245.385010) 

 

 1. Fővárosi Törvényszék   

  Budapest főváros   

 2. Budapest Környéki Törvényszék   

  Nógrád megye, Pest megye  

 3. Debreceni Törvényszék   

  Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 4. Győri Törvényszék   

  Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye 

 5. Miskolci Törvényszék   

  Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye  

 6. Pécsi Törvényszék   

  Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 

 7. Szegedi Törvényszék   

  Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye 

 8. Veszprémi Törvényszék   

  Fejér megye, Veszprém megye, Zala megye 
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