
 

 



Tisztelt Partnerünk! 

A Heves Megyei Kormányhivatal vezetése elkötelezett abban, hogy tevékenységét partnerei 

igényének megfelelve, szolgáltató jelleggel végezze. A 2017. év során elvégzett felmérésben a 

megkérdezett munkáltatói kör kifejezte igényét arra vonatkozóan, hogy a Hivatal időszakonként 

elektronikus úton eljuttatott hírlevélben nyújtson tájékoztatást a vállalkozói szférát érintő 

fontosabb információkról, változásokról. 

Első kiadványunkban a leggyakrabban előforduló ügyeik intézéséhez szeretnénk segítséget 

nyújtani azzal, hogy röviden és közérthetően bemutatjuk Önöknek az utóbbi néhány évben 

átalakított területi közigazgatás Heves megyei szervezetrendszerét, valamint a részletes 

információk elérhetőségét. 

A Kormány általános hatáskörű megyei államigazgatási szerve a Heves Megyei Kormányhivatal 

(rövidítése: HMKH, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), melyet dr. Pajtók Gábor 

kormánymegbízott vezet. Főigazgatója dr. Seszták Attila, igazgatója dr. Kadlott Csaba. 

A hivatal honlapja: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

A Kormányhivatal szervezeti struktúrája (amely a lenti ábrán látható) a működéshez kapcsolódó 

szervezeti egységekből, a – részben szakmai koordinációt, irányítást végző – főosztályokból 

(tevékenységükről ide kattintva talál részleteket), valamint a kirendeltségként működő járási 

hivatalokból épül fel. 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/szervezeti-egysegek


Az egyes szervezeti egységek elérhetőségeit, illetve az ügyfélfogadási időket az alábbi linkre 

kattintva tekintheti meg: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/elerhetosegek 

(A honlap jobb felső sarkában lévő „Kapcsolódó anyagok” menüpontból havonta frissített Excel 

formátumú táblázat tölthető le, melyben a teljes elérhetőségi lista szerepel.) 

A Kormányhivatal járási szintű szervezeti egységei a járási hivatalok, melyeknek osztályai az 

ügyintézés elsődleges helyszínei. Vezetője a járási hivatalvezető. 

Heves megye járási hivatalairól, szervezeti egységeikről, illetve az illetékességi területükhöz 

tartozó településekről a következő hivatkozásokra kattintva tájékozódhat: 

 Bélapátfalvai Járási Hivatal – hivatalvezető: Deli Liliána 

 Egri Járási Hivatal – hivatalvezető: dr. Boncz László 

 Füzesabonyi Járási Hivatal – hivatalvezető: Lukács Balázs 

 Gyöngyösi Járási Hivatal – hivatalvezető: dr. Bekecs Andrea 

 Hatvani Járási Hivatal – hivatalvezető: Szalatnai Gábor 

 Hevesi Járási Hivatal – hivatalvezető: dr. Tóthpál Csaba 

 Pétervásárai Járási Hivatal – hivatalvezető: dr. Nagy Tibor János 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy sok esetben az ügyek intézése a korábban megszokott helyszíneken 

történik (korábbi Földhivatalok, Munkaügyi Központok, ÁNTSZ), azonban a 2015-ben 

befejeződött szervezeti integrációt követően az addigi szakigazgatási szervek a járási hivatalok 

osztályaként (így más elnevezéssel) látják el feladataikat. 

Heves megye minden járásában működik integrált ügyfélszolgálat (a megyében összesen 9 

Kormányablak), ahol a hagyományos okmányirodai ügyintézésen kívül számos más ügy indítása is 

lehetséges. Az indítható ügykörökről tájékoztatást, rövid leírást a következő linken talál: 

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok 

A kormányablak ügyintézéshez lehetőség van előzetes időpontfoglalásra a Központi 

Időpontfoglaló Alkalmazás segítségével, vagy a napi 24 órában ingyenesen hívható 1818 

telefonszámon, illetve előzetes időpontfoglalás nélkül sorszámhúzással a helyszínen is 

kezdeményezhető az ügyek intézése. 

Bízunk benne, hogy rövid kiadványunkkal segíteni tudtunk ügyeik intézésében! 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/elerhetosegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/belapatfalvai-jarasi-hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/egri-jarasi-hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/fuzesabonyi-jarasi-hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/gyongyosi-jarasi-hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/hatvani-jarasi-hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/petervasarai-jarasi-hivatal
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/petervasarai-jarasi-hivatal
http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/heves/11
http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/heves/11
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes

