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Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést 

vagy felügyeletet gyakorló szerv 
 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, 

illetve felügyeleti szervének, hatósági 

döntéseinek tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv 

felett törvényességi ellenőrzést vagy 

felügyeletet gyakorló szerv hivatalos 

neve, székhelye, elérhetősége, 

honlapjának címe: 

hivatalos neve: Honvéd Vezérkar 

rövidített neve: HVK 

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mészáros 

Lázár utca 2. 

postai címe: 8000 Székesfehérvár, Mészáros 

Lázár utca 2. 

telefonszáma: +36 (1) 474-1111  

                       +36 (1) 236-5111  

Honlapja: - 

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően 

 

hivatalos neve: Honvédelmi Minisztérium  

rövidített neve: HM  

székhelye: Budapest V. kerület, Balaton u. 7-

11.  

postai címe: 1885 Budapest, Pf.: 25.  

telefonszáma: +36 (1) 474-1111  

                       +36 (1) 236-5111  

Honlapja: 

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-

miniszterium  

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően 

 

hivatalos neve: Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály  

rövidített neve: HM HF 

székhelye: 1055 Budapest Balaton u. 7-11.  

postai címe: 1885 Budapest, Pf.: 25.  

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium
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telefonszáma: +36 (1) 474-1680 

telefaxszáma: +36 (1) 474-1493 

e-mail: hm.hf@hm.gov.hu 

ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően  

 

hivatalos neve: Budapesti Regionális 

Nyomozó Ügyészség 

székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 38. 

postai címe: 1476 Budapest, Pf.: 405.  

telefonszáma: +36 (1) 201-0133, +36 (1) 435-

5500 

telefax száma: +36 (1) 201-7770  

e-mail címe: budapest.reg@mku.hu  

Honlapja: http://www.mklu.hu/  

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően 

 

hivatalos neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

székhelye: Budapest V. kerület, Széchenyi u. 

2.  

postai címe: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

telefonszáma: +36 (1) 428-5100  

telefax száma: +36 (1) 428-5509 

e-mail címe: http://nav.gov.hu/nav/e-

ugyfsz/levelkuldes  

Honlapja: http://nav.gov.hu/  

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően 

 

hivatalos neve: Állami Számvevőszék  

székhelye: Budapest V. kerület, Apáczai Cs. J. 

u. 10.  

postai címe: 1364 Budapest 4. Pf. 54  

telefonszáma: +36 (1) 484-9100  

telefax száma: +36 (1) 484-9200 

e-mail címe: szamvevoszek@asz.hu  

Honlapja: http://www.asz.hu/  

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően 

 

 

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
mailto:hm.hf@hm.gov.hu
mailto:budapest.reg@mku.hu
http://www.mklu.hu/
http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes
http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes
http://nav.gov.hu/
mailto:szamvevoszek@asz.hu
http://www.asz.hu/
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hivatalos neve: Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal  

székhelye: Budapest XII. kerület, Tartsay 

Vilmos utca 13.  

postai címe: 1538 Budapest, Pf. 535  

telefonszáma: +36 (1) 224-6800  

telefax száma: +36 (1) 224-6871 

e-mail címe: kehi@kehi.gov.hu  

Honlapja: http://kehi.kormany.hu/  

Ügyfélfogadás: előzetes bejelentkezést 

követően 

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, 

illetve felügyeleti szervének, hatósági 

döntéseinek tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szervek, ennek 

hiányában a közfeladatot ellátó szerv 

felett törvényességi ellenőrzést vagy 

felügyeletet gyakorló szerv 

ügyfélszolgálatának vagy 

közönségkapcsolatának elérhetősége, 

ügyfélfogadásának rendje: 

 

Honvédelmi Minisztérium 

ügyfélszolgálatának elérhetősége:  

e-mail: hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu  

telefonszáma: +36 (1) 474-1168  

Az ügyfélszolgálat munkaidőben hívható.  

Munkaidő:  

Hétfő: 08.00–16.30 

Kedd: 08.00–16.30 

Szerda: 08.00–16.30 

Csütörtök: 08.00–16.30 

Péntek: 08.00–14.00 
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