
Az igazgatási szünet alatt online vagy telefonon elérhető 
ügyfélszolgálatok Fejér megyében 

 
Halaszthatatlan, azonnali ügyintézést igénylő esetben kollégáink tudnak személyes 
találkozóra lehetőséget biztosítani a telefonon egyeztetett helyszíneken. A telefonszámok 
kizárólag munkaidőben hívhatóak. 
 

Hatósági Főosztály, valamint a Járási Hivatalok Gyámügyi 
Osztályai 

 
Gyámügyi szakterület 
 
Gyámügyi szakterületet érintően a Kormányhivatal és a járási hivatalok is látnak el feladatot az 
igazgatási szünet időtartama alatt. 
 
A Kormányhivatalnál az ügyfeleknek 2022. december 22. és 2023. január 6. napja közötti időszakban 
kizárólag a soron kívüli intézkedést igénylő örökbefogadási ügyekben (a születést követő 6 héten 
belüli szülői lemondó nyilatkozat megtétele/visszavonása ügyben) nyílik lehetősége ügyintézésre.  
 
A járási hivatalok 2022. december 22. és 2023. január 6. napja közötti időszakban kizárólag a soron 
kívüli intézkedést igénylő ügyekben, különösen gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, eseti 
gondnok kirendelése egészségügyi beavatkozás előtt, örökbefogadásnál a születést követő 6 héten 
belül nyilatkozat megtétele ügyekben jár el. 
 
A fent hivatkozott ügycsoportokhoz kapcsolódó halaszthatatlan ügyekben az ügyfélfogadás az 
alábbiak szerint alakul: 
 

 
Feladat megnevezése 

Igazgatási szünet alatt 
kapcsolattartásra használt 

telefonszámok 

Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 
használt e-mail címek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyámügyi feladatok 

30/4115039 (Kormányhivatal, 
kizárólag örökbefogadási ügyek) 

gyamhivatal@fejer.gov.hu 
(Kormányhivatal, kizárólag 
örökbefogadási ügyek) 

 
70/6425740 (Bicskei Járási Hivatal)  
70/ 6425758 (Bicskei Járási Hivatal) 

koltayne.ulrich.timea@fejer.gov.hu 
hajnaczki.eva@fejer.gov.hu  

70/642-57-37 (Dunaújvárosi Járási 
Hivatal) 

gyamhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu  
70/6425763 (Enyingi Járási Hivatal) jozsa.istvanne@fejer.gov.hu 
20/4290015 (Gárdonyi Járási Hivatal) hivatal.gardony@fejer.gov.hu  
70/6425803 (Martonvásári Járási 
Hivatal) 

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu  
70/642-5540 (Móri Járási Hivatal) kallo.klara@fejer.gov.hu  
70/6425527 (Sárbogárdi Járási 
Hivatal) 

hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu  
30/9974010 (Székesfehérvári Járási 
Hivatal) 
30/6990068 (Székesfehérvári Járási 
Hivatal) 

gyamhivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu  

 
 
 

 
 



Pártfogó felügyelet 
  
 
A pártfogó felügyelők az igazgatási szünetben halaszthatatlan ügyekben igény szerint ellátják a 
pártfogoltak, elítéltek fogadását, jelentkezésük rögzítését és az általuk benyújtott iratok befogadását, 
a munkatársak adott esetben jelzési kötelezettségüknek is eleget tesznek. 
 
A kapcsolattartás a szakterületen halaszthatatlan ügyekben az alábbiak szerint alakul: 
 
 

Feladat megnevezése 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt telefonszám 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt e-mail cím 

Pártfogó felügyelet 70/436 4039 igazsagugy@fejer.gov.hu 

 

 
Népegészségügyi Főosztály, valamint a Járási Hivatalok 
Népegészségügyi Osztályai 
 
Az igazgatási szünet ideje alatt személyes ügyfélfogadás nincs. 
 
Az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés (sírnyitási engedély, elhunyt külföldre történő szállításának 
engedélyezése, boncolás nélküli hamvasztások engedélyezése) közegészségügyi – járványügyi 
okokból elektronikus formában biztosított.  
 
Egyéb járványügyi teendők (járvány bejelentése, oltóanyag igénylés, kötelező bejelentések és 
adatszolgáltatások) elektronikus és telefonos úton kerülnek fogadásra.  
 
 

Feladat megnevezése 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt telefonszámok 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt e-mail címek 

Népegészségügy 

70/6425768 (Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
 
70/6425805 (Móri Járási Hivatal) 
 
30/2480243 (Székesfehérvári Járási Hivatal) 
 
20/258-4721 (Népegészségügyi Főosztály) 

nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu  
 
nepegeszsegugy.mor@fejer.gov.hu  
 
nepegeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu  
 
titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu  

 

 
Családvédelmi szolgálatok  
 
A Családvédelmi Szolgálat tanácsadása az igazgatási szünet alatt működik. A terhesség megszakítás 
szándékával jelentkező nőnek két alkalommal kell a tanácsadást felkeresnie.  
 
Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján a 
megbeszélt időpontban és helyszínen: 
 



Feladat megnevezése Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 
használt telefonszámok 

Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 
használt e-mail címek 

Családvédelmi szolgálat 

70/6425738 (Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
 
70/6425528 (Móri Járási Hivatal) 
 
30/9563423 (Székesfehérvári Járási Hivatal) 

nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu 
(Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
 
schveininger.jozsefne@fejer.gov.hu (Móri Járási 
Hivatal) 
 
nepegeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu 
(Székesfehérvári Járási Hivatal)  

 
 

Agrárügyi Főosztály, valamint a Járási Hivatalok 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai 
 
Az igazgatási szünet ideje alatt személyes ügyfélfogadás nincs. 
Az alábbi témakörökben, kizárólag munkaidőben az alábbi elérhetőségeken állnak kollégáink az 
ügyfelek rendelkezésére. 
 

Feladat megnevezése 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt telefonszámok 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra használt 

e-mail címek 

Nébih Zöld Számra érkező 
bejelentések 

ÉbÁO: 30/9563168 (Agrárügyi Főosztály) 
NTO: 20/3903885 (Agrárügyi Főosztály) 
 
30/3006054 (Bicskei Járási Hivatal) 
 
70/6425494 (Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
30/8267373 (Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
 
30/8161372 (Székesfehérvári Járási Hivatal) 

elelmiszerlanc@fejer.gov.hu  
nto@fejer.gov.hu  
 
boldizsar.szabolcs@fejer.gov.hu 
szlavik.ferenc@fejer.gov.hu  
 
allategeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu  

Járványkitörés kezelése 

30/9563168 (Agrárügyi Főosztály) 
 
30/3006054 (Bicskei Járási Hivatal) 
 
70/6425494 (Dunaújvárosi Járási Hivatal)    
30/8267373 (Dunaújvárosi Járási Hivatal)  
 
 
30/8161372 (Székesfehérvári Járási Hivatal) 

elelmiszerlanc@fejer.gov.hu  
 
boldizsar.szabolcs@fejer.gov.hu 
 szlavik.ferenc@fejer.gov.hu 
 
allategeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu  

Létesítményellenőrzés 

20/3903885 (Agrárügyi Főosztály) 
 
30/3006054 (Bicskei Járási Hivatal) 
 
70/6425494 (Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
30/8267373 (Dunaújvárosi Járási Hivatal) 
 
30/8161372 (Székesfehérvári Járási Hivatal) 

 
 nto@fejer.gov.hu  
boldizsar.szabolcs@fejer.gov.hu  
szlavik.ferenc@fejer.gov.hu  
 
allategeszsegugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu  
  

 
 
 

Foglakoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 



 
Munkavédelem  
 
 
Az ügyfélfogadás és az ügyintézés az igazgatási szünet ideje alatt szünetel.  
 
Munkavédelemmel kapcsolatos bejelentés elektronikus levél formájában lehetséges az alábbi 
elérhetőségeken. 
 
Az igazgatási szünet alatt kizárólag az alábbi ügyek intézését kezdi meg a munkavédelmi hatóság: 

 a súlyos és halálos munkabalesetek helyszínen történő kivizsgálása,  
 tömeges foglalkozási megbetegedés bejelentés (kivéve a koronavírus miatti bejelentések) 

helyszíni kivizsgálása, valamint  
 az azonnali beavatkozást igénylő panasz/közérdekű bejelentések kivizsgálása, melyek sürgős 

beavatkozás és hatósági intézkedés nélkül életet, testi épséget veszélyeztetnek 
 
 

Feladat megnevezése 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt telefonszám 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra használt 

e-mail cím 

Munkavédelmi szakterület 30/8175760 ffmmo@fejer.gov.hu 
ffmv@fejer.gov.hu 

 
 

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
engedélyezési eljárása  
 
Személyes ügyfélfogadás (egyéni munkavállalási engedély kérelmeinek benyújtása) az igazgatási 
szünet alatt szünetel. A tartózkodás és munkavállalás együttes engedélyezésére irányuló összevont 
engedélyezési eljárás során a foglalkoztatási szakterület szakhatóságként működik közre az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságainak megkeresésére. Szakhatósági 
állásfoglalások kiadása az igazgatási szünetben nem történik, az erre irányadó ügyintézési határidő az 
igazgatási szünet időtartamával meghosszabbodik. 
 

 
Foglalkoztatás-felügyelet  
 
Az ügyfélfogadás és az ügyintézés az igazgatási szünet ideje alatt szünetel.  
 
A szabályos és jogszerű foglalkoztatás követelményinek nem megfelelő foglalkoztatás (bejelentés 
nélküli ún. feketefoglalkoztatás, munkaidő, munkarend, pihenő idő nem megfelelősége, esetén, stb.) 
bejelentése a ffmu@fejer.gov.hu e-mail címen lehetséges. 
 
 
 

Járási hivatalok Foglalkoztatási Osztályain intézhető főbb 
ügykörök  
 
Álláskeresőként/szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vétel, álláskeresési 
ellátás és álláskeresők támogatásainak megállapítása  



 
A Foglalkoztatási Osztályokon az igazgatási szünet ideje alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel.  
Amennyiben ebben az időszakban szűnik meg a jogviszonya, kérjük, hogy az alábbi lehetőségek közül 
válasszon, amikor álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és álláskeresési ellátás 
megállapítását kéri:  
1. Ha személyesen kíván ügyet intézni, akkor a megyében személyes ügyfélfogadásra kijelölt 
kormányablakok bármelyikében kérhet kinyomtatott kérelmet és azt kézzel kitöltve, aláírva le tudja 
adni a kormányablakban a szükséges iratokkal/másolatukkal együtt. A nyilvántartásba vétel kezdő 
időpontja a leadás napja lesz.  
2. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, e-Papír szolgáltatással kérheti a nyilvántartásba vételét 
és ellátás megállapítását a szükséges dokumentumok (pdf vagy befotózott dokumentum) 
csatolásával.  
3. Ha nincs ügyfélkapuja, akkor a https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok oldalon megjelenő 
"elektronikus ügyintézés" felirat „tovább” gombjára kattintva indíthat ügyet. Attól a naptól történik 
meg a nyilvántartásba vétele, amelyik napon a kezdeményezést itt megteszi.  
 
Bővebb információk, valamint a regisztrációhoz, ellátás iránti kérelem elbírálásához szükséges iratok, 
dokumentumok köre: https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok  
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az igazgatási szünet végét követő 15 napon belül is (vagyis 2023. január 
9-től legkésőbb 2023. január 21. napjáig is) kérheti személyesen az álláskeresőként történő 
nyilvántartásba vételét, benyújthatja ellátás iránti kérelmét, illetve kérheti az álláskeresőknek 
nyújtható támogatásokat a lakóhelye szerint illetékes Foglalkoztatási Osztályon. Ebben az esetben a 
kezdő dátum az Ön választása szerint a benyújtás napja, vagy legkorábban a kormányzati igazgatási 
szünet kezdő napja, ha a személyes ügyintézésre az igazgatási szünetben került volna sor, de a 
Foglalkoztatási Osztály zárva tartása miatt ezt nem tudta megtenni.  
 
Foglalkoztatási támogatások  
 
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdasági társaságok a támogatás iránti kérelmet e-Papír 
szolgáltatás igénybe vételével tudják eljuttatni a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal 
Foglalkoztatási Osztályához, az adott támogatás hirdetményében foglaltak szerint. Bővebb 
információ: https://nfsz.munka.hu/tart/tudnivalok link „programok, támogatások” felirata alatt.  
 
Munkaerőigények benyújtása  
 
A foglalkoztatók cégkapuról a foglalkoztatás, vagy a munkáltató telephelye/székhelye szerint illetékes 
járási hivatal Foglalkoztatási Osztályára egyrészt e-Papír szolgáltatással tudják a munkaerőigény 
bejelentő lapot megküldeni űrlapkitöltő program segítségével. Azon foglalkoztatóknak, akik a járási 
hivatal Foglalkoztatási Osztályainál most először kívánnak bejelenteni üres álláshelyet, a bejelentő lap 
mellé a foglalkoztatói adatlapot is csatolni szükséges Ez szintén kitölthető elektronikus formában.  
Bővebb információ: 
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcs
olatban 
 
 
 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 
Fogyasztóvédelmi Osztály  
 
Halasztást nem tűrő esetben (élet- illetve balesetveszély esetén) a fogyasztói bejelentések 
megtételére munkaidőben az alábbi elérhetőségeken van lehetőség. 



 
 

Feladat megnevezése 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra 

használt telefonszám 
Igazgatási szünet alatt kapcsolattartásra használt 

e-mail cím 

Fogyasztóvédelem 70/4557319 fogyved@fejer.gov.hu 

 
 

Közlekedési Osztály  
 
Az igazgatási szünet alatt zárva tart az ügyfélszolgálat. 
 
A műszaki vizsgaállomások tekintetében az igazgatási szünet alatt Budapest Főváros Kormányhivatala 
és a Pest Megyei Kormányhivatal közlekedési szakterülete áll rendelkezésre az alábbiak szerint:  
2022. december 23-ig: általános munkarend  
2022. december 27-30.: zárva  
2023. január 2-6.: csökkentett üzemmód  
 
 

Útügyi Osztály  
 
Az igazgatási szünet alatt zárva tart az ügyfélszolgálat. 
 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
 
Az igazgatási szünet alatt zárva tart az ügyfélszolgálat. 
 
 

A további ügyfélszolgálatok az igazgatási szünet alatt (2022. 
december 22. - 2023. január 6.) zárva tartanak. 
 
Földhivatali Főosztály  
 
A földhivatali ügyfélszolgálatok az igazgatási szünet alatt és január 9-én is zárva tartanak.  
A földhivatali szervezeti egységek az igazgatási szünet ideje alatt a postai úton megküldött, illetve az 
elektronikusan feladott beadványok esetében sem végeznek irat-érkeztetést (széljegyzést) és az 
ügyirat feldolgozás is szünetel.  
 
Az ingatlanügyi hatóság által:  

 2023. január 9-én postai kézbesítés útján átvett,  
 az igazgatási szünet ideje alatt elektronikusan érkezett és 2023. január 9-én az ingatlanügyi 

hatóság hivatalos tárhelyén lévő, valamint  
 a 335/2005. (XII.29.) Korm. rend. 22.§ a) pontja szerint  

beérkezett ingatlan-nyilvántartási iratokat 2023. január 9. napján beérkezettnek és kézbesítettnek 
kell tekinteni, továbbá azokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-ei érkezéssel széljegyzi a 
tulajdoni lapon. 
 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 
Boldog ünnepeket kívánunk! 


