
  
KKoorrmmáánnyyaabbllaakk  OOsszzttáállyy  ééss  OOkkmmáánnyyii rrooddaaii   OOsszzttáállyy  

 
Kormányablak Osztály  
Osztályvezet ő neve:  Göntérné dr. Gyirán Szilvia 
 
 

Osztályvezet ő elérhet ősége:  
levelezési cím, 8640 Fonyód, Ady Endre utca 1. 
munkavégzési hely: 8640 Fonyód, Fő utca 19. 
tel: 85/795-038,fax: 85/795-036 
e-mail: hivatal@fonyod.gov.hu 
 

Balatonboglári Okmányiroda 
központi telefonszám: 85/795-063, fax:  85/795-036 
 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő 
neve ügyintéz ő/szakügyintéz ő által intézett ügyek 

ügyintéz őhöz/szakügyi
ntézőhöz tartozó 

települések 1 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő elérhet ősége 
levelezési 

cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Kovács József Ferenc 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek (vezetői 
engedély, személyazonosító igazolvány, NEK 

kártya, útlevél) 

Balatonboglár, Ordacsehi 8630 Balatonboglár, 
Erzsébet utca 11. 

85/795-063 85/795-
036 

hivatal@fonyod.gov.hu személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos 
ügyek (lakcímkártya) 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

Sier Károlyné 

személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos 
ügyek (lakcímkártya) 

Balatonboglár, Ordacsehi 8630 Balatonboglár, 
Erzsébet utca 11. 85/795-062 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek (vezetői 
engedély, személyazonosító igazolvány, NEK 

kártya, útlevél) 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
ügyek 

Szalai Attila Józsefné 

gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek 

Balatonboglár, Ordacsehi 8630 Balatonboglár, 
Erzsébet utca 11. 85/795-065 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

NEK kártya 

Tirásziné Harangozó 
Klára 

egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
ügyek 

Balatonboglár, Ordacsehi 8630 Balatonboglár, 
Erzsébet utca 11. 85/795-064 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos 
ügyek (lakcímkártya) 

                                                 
1 A fenti táblázatban jelölt illetékesség kizárólag a hivatalból indított eljárásokra vonatkozik. Az ügyfél kérelmére indított eljárásokban a Járási Hivatal 
okmányirodái országos illetékességgel járnak el. Kivéve a lakcím-igazgatási ügyintézés, mert ezen ügyekben az illetékességet az ügyfél lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye alapozza meg. 



személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek (vezetői 
engedély, személyazonosító igazolvány, NEK 

kártya, útlevél) 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

 
 
Balatonlellei Okmányiroda 
 
központi telefonszám: 85/795-070, fax:  85/795-036 
 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő 
neve 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz/szakügyintéz őhöz 
tartozó települések 2 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő elérhet ősége 
levelezési 

cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Csizmadia László 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 

Balatonlelle, Gamás, Látrány, 
Somogybabod, Somogytúr, 

Karád, Visz 

8638 Balatonlelle, Petőfi 
utca 2. 85/795-069 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 

parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

Krukk Szilvia 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 

Balatonlelle, Gamás, Látrány, 
Somogybabod, Somogytúr, 

Karád, Visz 

8638 Balatonlelle, Petőfi 
utca 2. 85/795-072 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 

parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

Nagyné Kovács Tünde 
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek Balatonlelle, Gamás, Látrány, 

Somogybabod, Somogytúr, 
Karád, Visz 

8638 Balatonlelle, Petőfi 
utca 2. 85/795-073 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 
ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

Simon Katalin 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 
Balatonlelle, Gamás, Látrány, 
Somogybabod, Somogytúr, 

Karád, Visz 

8638 Balatonlelle, Petőfi 
utca 2. 85/795-071 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 
ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 

                                                 
2 A fenti táblázatban jelölt illetékesség kizárólag a hivatalból indított eljárásokra vonatkozik. Az ügyfél kérelmére indított eljárásokban a Járási Hivatal 
okmányirodái országos illetékességgel járnak el. Kivéve a lakcím-igazgatási ügyintézés, mert ezen ügyekben az illetékességet az ügyfél lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye alapozza meg. 
 



kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek 

Takácsné Gréczi 
Zsuzsanna 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek   
(személyazonosító igazolvány, NEK kártya, 

útlevél) 
Balatonlelle, Gamás, Látrány, 
Somogybabod, Somogytúr, 

Karád, Visz 

8638 Balatonlelle, Petőfi 
utca 2. 85/795-070 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

honosítási és állampolgársági ügyek 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

Velner János István 
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek Balatonlelle, Gamás, Látrány, 

Somogybabod, Somogytúr, 
Karád, Visz 

8638 Balatonlelle, Petőfi 
utca 2. 85/795-068 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 
ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

 
 
Fonyódi Kormányablak 
 
központi telefonszám: 85/795-048, fax:  85/795-036 
 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő 
neve 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz/szakügyintéz őhöz 
tartozó települések 3 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő elérhet ősége 
levelezési 

cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Bándi Andorné 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek 

Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 

 
85/795-050 

 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu 

parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

Csekk Lászlóné 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 

Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 85/795-051 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 
személyi adat és lakcímnyilvántartással 

kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

honosítási és állampolgársági ügyek 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

                                                 
3 A fenti táblázatban jelölt illetékesség kizárólag a hivatalból indított eljárásokra vonatkozik. Az ügyfél kérelmére indított eljárásokban a Járási Hivatal 
okmányirodái országos illetékességgel járnak el. Kivéve a lakcím-igazgatási ügyintézés, mert ezen ügyekben az illetékességet az ügyfél lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye alapozza meg. 



Éder Péter 
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek 

Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 

  85/795-
048 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

Gelencsér Adrienn 

Kormányablakban továbbítás céljából 
előterjesztett kérelmekkel kapcsolatos 

ügyintézés Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 85/795-049 85/795-

036 hivatal@fonyod.gov.hu 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

Mezriczky Zoltán 
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek 

Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 

 
85/795-046 
 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

Pamukiné Papp Rita 

gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek 

Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 

 
85/795-049 
 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu 

Kormányablakban továbbítás céljából 
előterjesztett kérelmekkel kapcsolatos 

ügyintézés 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

Vándorné Horváth 
Andrea 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek 

Balatonfenyves, Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre 
utca 1. 

 
85/795-047 

 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

 
 

Lengyeltóti Okmányiroda 
 
központi telefonszám: 85/795-057, fax:  85/795-036 
 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő 
neve 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő által intézett 
ügyek 

ügyintéz őhöz/szakügyintéz őhöz 
tartozó települések 4 

ügyintéz ő/szakügyintéz ő elérhet ősége 
levelezési 

cím/ügyintézés helye telefon fax e-mail 

Dóra Gabriella 
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek Buzsák, Hács, Gyugy, Kisberény, 

Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos Somogyvár, 

Szőlősgyörök 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi 
utca 2. 

 
85/795-054 

 

85/795-
036 

hivatal@fonyod.gov.hu személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély) 

Horváth Lászlóné 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

Buzsák, Hács, Gyugy, Kisberény, 
Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos Somogyvár, 

Szőlősgyörök 
(Vállalkozói tevékenység 
ellenőrzése tekintetében: 

Lengyeltóti) 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi 
utca 2. 

 
85/795-056 

 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

honosítási és állampolgársági ügyek 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 

                                                 
4 A fenti táblázatban jelölt illetékesség kizárólag a hivatalból indított eljárásokra vonatkozik. Az ügyfél kérelmére indított eljárásokban a Járási Hivatal 
okmányirodái országos illetékességgel járnak el. Kivéve a lakcím-igazgatási ügyintézés, mert ezen ügyekben az illetékességet az ügyfél lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye alapozza meg. 



kapcsolatos ügyek 

Kiss Lajosné 

parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

Buzsák, Hács, Gyugy, Kisberény, 
Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos Somogyvár, 

Szőlősgyörök 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi 
utca 2. 

 
85/795-057 

 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu 

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél) 

ügyfélkapuval kapcsolatos ügyek 

 
 
 

Sipos Eszter 
 
 

egyéni vállalkozói tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek Buzsák, Hács, Gyugy, Kisberény, 

Lengyeltóti, Öreglak, Pamuk, 
Somogyvámos Somogyvár, 

Szőlősgyörök 
(Vállalkozói tevékenység 

ellenőrzése tekintetében: fenti 
települések Lengyeltóti 

kivételével) 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi 
utca 2. 

 
85/795-058 

 

85/795-
036 hivatal@fonyod.gov.hu  

gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyek 

személyi okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(vezetői engedély, személyazonosító 

igazolvány, NEK kártya, útlevél)  

személyi adat és lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos ügyek (lakcímkártya) 

 


