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ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
 
 
 

Vas Megyei Kormányhivatal  
 

Sárvári Járási Hivatal 
 
 
I. Szervezeti, személyzeti adatok 
 
 
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:  
 
 
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal 
 
Székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 3. 
 
Postai címe: 9600 Sárvár, Pf. 64. 
 
Telefon- és telefaxszáma: 06-95/523-200, 06-95/523-223 
 
Elektronikus levélcíme: jaras.sarvar@vas.gov.hu 
 
Honlapja: www.kormanyhivatal.hu/vas  
 
 
Ügyfélszolgálatainak elérhetőségei:  
 
 

a.) Sárvári Kormányablak (9600 Sárvár, Várkerület 3., 06-95/523-200) 
 

b.) Répcelaki Kormányablak (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., 95/320-115) 
 

c.) Földhivatali Ügyfélszolgálat (9600 Sárvár, Kossuth tér 2., 95/320-147) 
 

d.) Foglalkoztatási Ügyfélszolgálat (9600 Sárvár, Batthyány u. 47. 95/320-817) 
 

e.) Nyugdíjbiztosítási Ügyfélszolgálat (9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40., 94/516-400) 
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2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítés e szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 
szervezeti egységek feladatai 
 
 
2.1. Kormányablak Osztály 

 
Ellátja azokat a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat, melynek címzettje a járási hivatal 
szervezeti egységeként működő kormányablak, így különösen okmányirodai ügyekben: 

a) személyazonosító igazolvány kiállításával, cseréjével, pótlásával, adatváltozásával, leadásával, 
visszaadásával kapcsolatos feladatok; 

b) útlevél igényléssel, cseréjével, pótlásával, leadásával, adatváltozásával kapcsolatos feladatok; 
c) járművezetésre jogosító okmányok igénylésével, cseréjével, pótlásával, visszavonásával, újabb 

vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzésével kapcsolatos feladatok; 
d) mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának igénylésével, kiállításával, cseréjével, pótlásával, 

leadásával kapcsolatos feladatok; 
e) NEK adatlap ügyintézéssel, diákigazolvány, polgárőr igazolvány, pedagógus igazolvány 

igénylésével, cseréjével, pótlásával kapcsolatos feladatok; 
f) törzskönyv, forgalmi engedély igénylésével, cseréjével, pótlásával kapcsolatos 

közlekedésigazgatási feladatok; 
g) gépjármű kérelemre, illetve hivatalból történő forgalomból kivonásával, elidegenítési és terhelési 

tilalom közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzésével, törlésével kapcsolatos feladatok; 
h) gépjármű tulajdonosának, üzembentartójának, tulajdonjogának (átírás), műszaki adatainak 

változásával kapcsolatos feladatok; 
i) gépjármű forgalomba helyezésével, ismételt forgalomba helyezésével, ideiglenes hatósági 

jelzéssel („E”, „Z” rendszám) történő ellátásával kapcsolatos feladatok; 
j) gépjármű származásellenőrzésének elindításával, útvonalengedély kiállításával kapcsolatos 

feladatok; 
k) ügyfélkapu regisztráció ellátásával, az ügyfélkapu adatok módosításával, véglegesítésével, 

aktiválásával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
l) lakóhely és tartózkodási hely létesítésével, változásával, megszüntetésével, megújításával 

kapcsolatos feladatok, 
m) külföldi letelepedés bejelentésével, nyilvántartásba vételével, külföldről történő hazatérés 

bejelentésével kapcsolatos feladatok; 
n) lakcímigazolvány igényléssel, cseréjével, pótlásával, leadásával, adatváltozásával kapcsolatos 

feladatok; 
o) egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, pótlásával, cseréjével, az egyéni vállalkozói 

tevékenység megkezdésével, gyakorlásával, szüneteltetésével, megszüntetésével összefüggő 
feladatok; 

p) egyéni vállalkozók tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; 
q) hatósági bizonyítvány kiállításával, a közhiteles nyilvántartásból történő adatszolgáltatással 

kapcsolatos feladatok; 
r) a különböző okmányokkal történő ellátás során előterjesztett költségmentességi igények 

elbírálásával kapcsolatos feladatok; 
s) egyéb, a jogszabályi előírások alapján a Kormányablak Osztály hatáskörbe tartozó feladatok 

ellátása. 
 

Ellátja az ügyfélszolgálati feladatok körében a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben és a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati 
feladatokat, így: 
 

a) papír alapú hiteles tulajdoni lap-másolat kiadása; 
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b) hiteles térképmásolat kiadása; 
c) papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek kezelése, 

felhasználása és tárolása; 
d) közreműködő hatóságként jár el a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott 

kérelmek tekintetében; 
e) tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek a kormányablakokról szóló kormányrendeletben 

meghatározott ügyekben, az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról 
és kötelezettségekről; 

f) közreműködik az ügyfélkapu létesítésében, a kormányablakokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott további kiegészítő szolgáltatást nyújt; 

g) egyéb, a jogszabályok által a járási hivatal hatáskörébe utalt ügyfélszolgálati feladatok ellátása. 
 

A hivatalból induló ügyekben a sárvári kormányablak jár el az illetékességi területen található alábbi 
településeken lakóhellyel rendelkezők esetében: Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Csénye, Gérce, 
Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, 
Porpác, Pósfa, Rábapaty, Sárvár, Sitke, Sótony, Szeleste, Vashosszúfalu, Vásárosmiske, Zsédeny. 

A hivatalból induló ügyekben a répcelaki kormányablak jár el az illetékességi területen található alábbi 
településeken lakóhellyel rendelkezők esetében: Bő, Chernelházadamonya, Csánig, Gór, Hegyfalu, 
Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Répcelak, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, 
Tompaládony, Uraiújfalu, Vasegerszeg, Vámoscsalád. 

 
2.2. Hatósági égy Gyámügyi Osztály 

 
Ellátja a járási hivatal hatósági tevékenységét azokban az esetekben, ahol a hatáskör címzettje a járási 
hivatal, így különösen: 

a) temetkezési szolgáltatás engedélyezésével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok; 
b) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján; 

kiadott rendeletben meghatározott állattartási és állatvédelmi feladatok;  
c) állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, felügyelete; 
d) cirkuszi menazséria engedélyezésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok; 
e) méregjelzésű növényvédő szerekkel kapcsolatos feladatok; 
f) részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, új hegyközség megalakításával 

kapcsolatos feladatok;  
g) termőföld zárgondnokára javaslat tétele;  
h) hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok; 
i) a menedékjogról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott idegenrendészeti feladatok; 
j) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági feladatok; 
k) gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban 
meghatározott gyámhatósági, gyermekvédelmi feladatok; 

l) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
szabálysértési hatósági feladatok; 

m) a magyar állampolgárságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott feladatok;  

n) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben előírt feladatok; 
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o) a nemzeti köznevelési törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott közneveléssel kapcsolatos hatósági feladatok;  

p) a távhőszolgáltatásról, a földgázellátásról, valamint a villamos energiáról szóló törvényekben 
meghatározott feladatok; 

q) a társasházkezelői hatósági nyilvántartás vezetése; 
r) vízgazdálkodási hatósági jogkörből fakadó feladatok; 
s) a környezetvédelmének általános szabályairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
t) hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok; 
u) járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatos ügyintézés; 

v) áldozatsegítése és jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat; 
w) fogyasztóvédelmi feladatokat; 
x) nyugdíj-megállapítási feladatokat;  
y) hatósági ellenőrzési feladatok; 
z) egyéb, a jogszabályok által a járási hivatal hatáskörébe tartozó hatósági feladatok ellátása. 

 
A Hatósági és Gyámügyi Osztály a hatáskörébe tartozó feladatokat települési ügysegédek 
közreműködésével a járási hivatal kihelyezett ügyfélfogadási helyszínein is elláthatja, melynek során 
feladatai elsősorban: 

 
a) a járási hivatal munkájának segítése; 
b) az ügyfelek tájékoztatása, kérelemnyomtatványokkal való ellátása, iratok továbbítása a járási 

hivatal osztályaira; 
c) a járási hivatal osztályai kérésére helyi ügyintézést igénylő feladatok ellátása; 
d) jelentési kötelezettségek, adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

 
A Hatósági és Gyámügyi Osztály a hatáskörébe tartozó nyugdíj-megállapításai és a nyugdíj-
megállapításhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatait a Szombathely, Kőszegi u. 36-40. szám alatt 
működő ügyfélszolgálati helyen és a járási hivatal székhelyén látja el.  

 
 

2.3. Földhivatali Osztály 
 

A Földhivatali Osztály ellátja az ingatlanügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön 
jogszabályokban meghatározott, első fokú hatósági és egyéb állami feladatokat.  

Ehhez a körhöz tartozik különösen: a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-
nyilvántartás, a földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak 
végrehajtása.  

 
2.4. Népegészségügyi Osztály 

 
A Népegészségügyi Osztály alapfeladatai körében ellátja a: 

a) közegészségügyi (környezet- és település-egészségügyi, élelmezés-egészségügyi és 
táplálkozás-egészségügyi, kémiai biztonsági, gyermek- és ifjúsághigiéniai) feladatokat; 

b) járványügyi feladatokat; 
c) egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatokat; 
d) az egészségügyi igazgatási és koordináció területén meghatározott feladatokat; 
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e) közegészségügyi ellenőrzést végez; 
f) ellenőrzik a közegészségügyi szabályok érvényesülését; 
g) családvédelmi szolgálatot működtet; 
h) felügyeletet gyakorol az egészségügyi alapellátás, önálló járóbeteg-szakellátás és az 

egészségügyi szakdolgozók felett; 
i) első fokú hatósági jogkört gyakorol illetékességi területén a jogszabályokban meghatározott 

hatósági feladatainak ellátása során;  
j) illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon 

népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a más 
szerv vagy a kormányhivatal feladatkörébe. 

k) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a 
járási hivatal országos illetékességgel jár el. 

 
 

2.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi  Osztály 
 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály alapfeladatai körében ellátja 
 

a) az állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai igazgatási feladatokat.  
b) engedélyezés, ellenőrzés, nyilvántartásba vételi feladatokat; 
c) járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat, elrendeli a különböző járványügyi 

intézkedéseket, amelyek a bejelentés alá tartozó állatbetegségek leküzdése kapcsán jogszabály 
által előírtan kötelezőek, járványügyi nyomozást végez, döntést hoz állami kártalanításról. 

d) élelmiszer-higiéniai szakterületen ellenőrzések, döntések meghozatala.  
e) engedélyezi a takarmányforgalmazást, az élelmiszerboltok működését, karanténozást, állati 

eredetű melléktermékek kezelését.  
f) ellenőrzi az állategészségügyi és takarmányhigiéniai előírások, állategészségügyi szabályok 

megtartását, az élőállat kereskedelmi és szállítási dokumentációit, az élelmiszervállalkozások 
tevékenységét, az állatjóléti, a járványügyi, a higiéniai, az élelmiszer-biztonsági és 
élelmiszerminőségi előírásokat, az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó 
élelmiszervállalkozásokat, az első magyarországi betárolási helyeket.  

g) kistermelői élelmiszertermelést és értékesítést végző kistermelőt regisztrációs számmal látja el; 
h) élelmiszerhigiéniai szakterületen húsvizsgálatot végez, fogyaszthatósági döntéseket hoz, 

élelmiszerboltokat, vendéglátó egységeket, élelmiszervállalkozásokat ellenőriz. 
 
Az osztály élelmiszer-higiéniai és állategészségügyi feladatai mellett ellátja a sárvári járás területén 
található települések közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a családi gazdálkodókkal, és az 
őstermelők ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
 

 
2.6. Építésügyi Osztály 

 
Az építésügyi feladatok körében ellátja a feladat- és hatáskörét érintő: 
 

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági, 

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági 
feladatokat. 

 
Az építésügyi feladatok körében ellátja a feladat- és hatáskörét érintő: 
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Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági feladatok 
körében: 
 

a) Kormányrendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági 
ügyben, 

b) eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, 
c) integrált eljárásban  
d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 

kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági ügyben, 

e) az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben, 
f) műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben, valamint 
g) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és 

végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben. 
 
Első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként az építmények, építési tevékenységek 
tekintetében a járási hivatal: 

 
a) építési engedélyezési, 
b) összevont engedélyezési, 
c) fennmaradási engedélyezési, 
d) használatbavételi engedélyezési, 
e) bontási engedélyezési, 
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
g) jogutódlás tudomásulvételi, 
h) használatbavétel tudomásulvételi, 
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
k) kötelezési, 
l) végrehajtási, 
m) szakhatósági, valamint 
n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

 
eljárásokat folytat, jogszabályban meghatározott esetben,módon építésügyi  hatósági szolgáltatást nyújt. 

 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági 
feladatokat lát el. Ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, 
valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében 

 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokat folytat le, 
b) a helyszínen, illetve a Nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési 

tevékenység 
 

a. végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 
b. résztvevőinek jogosultságát, 
c. végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját és tartalmát, 
d.. folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét, 
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c) a szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében a Nyilvántartás igénybevételével 
építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le, 
 

d) az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg, ennek keretében 
 

a. építésfelügyeleti intézkedést tesz, 
b. építésfelügyeleti bírságot szab ki, 
c. megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, 

 
e) szakhatósági eljárást folytat le. 

 
 

2.7. Foglalkoztatási Osztály 
 
A Foglalkoztatási Osztály alapfeladatai körében ellátja: 

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.  

b) kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel; 
önkormányzatokkal. 

c) vezeti a feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat. 
d) ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, 

törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 
támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. 

e) szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, munkaközvetítést végez. 

f) foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, az osztály 
feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat. 

g) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 
kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

h) ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat. 
i) ellátja európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal 

(EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, ellátja az EU-s és EGT-s 
tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, 
folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat. Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában. 

j) fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 
k) folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, a 
foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat. 

l) információt nyújt, tanácsadást végez. Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati 
tevékenységet végez. 

m) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében. 
Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

n) ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a meghatározott 
feladatokat. Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. Ellátja a közfoglalkoztatási 
támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat. 
Szervezi és ellenőrzi a közfoglalkoztatást, kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
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3. A közfeladatot ellátó szerv vezet őinek és az egyes szervezeti egységek vezet őinek neve, 
beosztása, elérhet ősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélc íme) 

a.) járási hivatalvezető:  
 
Dr. Galántai György  
Telefon: 06-95/523-210 
E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu, galantai.gyorgy@vas.gov.hu 

 
b.) hivatalvezető-helyettes, Kormányablak Osztály vezetője:  

 
dr. Németh Gábor  
Telefon: 06-95/523-214 
E-mail: jaras.sarvar@vas.gov.hu, nemeth.gabor@vas.gov.hu 
 kormanyablak.sarvar@vas.gov.hu, kormanyablak.repcelak@vas.gov.hu  

 
c.) Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője:  

 
Horváthné Sinka Erzsébet osztályvezető 
Telefon: 06-95/523-212  
E-mail: hatosag.sarvar@vas.gov.hu, horvathne.erzsebet@vas.gov.hu  

 
d.) Földhivatali Osztály vezetője:  

 
Smidéliusz Ervin osztályvezető 
Telefon: 06-95/320-749  
E-mail: foldhivatal.sarvar@vas.gov.hu, smideliusz.ervin@vas.gov.hu  

 
e.) Népegészségügyi Osztály vezetője: 

 
Dr. Wächter Walter járási tisztifőorvos, osztályvezető 
Telefon: 06-95/321-405  
E-mail: nepegeszsegugy.sarvar@vas.gov.hu, wachter.walter@vas.gov.hu  

 
f.) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője: 

 
Dr. Csenár Márton járási főállatorvos, osztályvezető 
Telefon: 06-95/520-159  
E-mail: eba.sarvar@vas.gov.hu, csenar.marton@vas.gov.hu  

 
g.) Építésügyi Osztály vezetője:  

 
Némethné Szabó Zsuzsanna osztályvezető 
Telefon: 06-95/523-206  
E-mail: epitesugy.sarvar@vas.gov.hu, nemethne.zsuzsanna@vas.gov.hu  

 
h.) Foglalkoztatási Osztály vezetője:  

 
Németh Zsolt osztályvezető 
Telefon: 06-95/320-817  
E-mail: foglalkoztatas.sarvar@vas.gov.hu, nemeth.zsolt@vas.gov.hu  
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4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati v ezető neve, elérhet ősége (telefon- és 
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélf ogadási rend 

 

Kormányablak ügyfélkapcsolati vezetője: dr. Németh Gábor hivatalvezető-helyettes 

Elérhetősége: 06-95/523-214, nemeth.gabor@vas.gov.hu, 9600 Sárvár, Pf. 64. 

Ügyfélfogadási rend: 

 
a. A Kormányablak Osztály  esetében: 
 
Az ügyfélfogadási rend a Sárvári és a Répcelaki Kormányablakban egységes. 
 
Hétfő    7:00 órától - 17:00 óráig 
Kedd    8:00 órától - 16:00 óráig 
Szerda    8:00 órától - 16:00 óráig 
Csütörtök    8:00 órától - 18:00 óráig 
Péntek            8:00 órától - 14:00 óráig 
 
 
b. A Hatósági és Gyámügyi Osztály  esetében: 
 
Hétfő    8:00 órától - 16:00 óráig 
Kedd    8:00 órától - 16:00 óráig 
Szerda    8:00 órától - 16:00 óráig 
Csütörtök    nincs ügyfélfogadás 
Péntek            8:00 órától - 12:00 óráig 
 
Répcelaki ügyfélfogadás helye: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. 
Répcelaki ügyfélfogadás ideje: minden hónap második keddjén 9-12 óra között 
 
Nyugdíjbiztosítási ügyekben: 
 
Az ügyfélfogadás helye Szombathelyen, a Kőszegi u. 36-40. szám alatt található. 
 
Hétfő    8:00 órától - 16:00 óráig 
Kedd    8:00 órától - 12:00 óráig 
Szerda    8:00 órától - 12:00 óráig 
Csütörtök    8:00 órától - 12:00 óráig 
Péntek            nincs ügyfélfogadás 
 
Sárvári ügyfélfogadás helye: Sárvár, Várkerület 3. II. emelet Széchenyi-terem 
Sárvári ügyfélfogadás ideje: minden hónap első szerdai napján 13-15 óra között 
 
 
c. Az Építésügyi Osztály  esetében: 
 
Hétfő    8:00 órától - 17:30 óráig 
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Kedd    8:00 órától - 16:00 óráig 
Szerda    8:00 órától - 16:00 óráig 
Csütörtök    nincs ügyfélfogadás 
Péntek            8:00 órától - 12:00 óráig 
 
Répcelaki ügyfélfogadás helye: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. 
Répcelaki ügyfélfogadás ideje: minden hónap második keddjén 9-12 óra között 
 
 
d. A Földhivatali Osztály  esetében: 
 
Hétfő    8:00 órától - 11:30 óráig és 13:00 órától - 15:00 óráig 
Kedd    nincs ügyfélfogadás   
Szerda    8:00 órától - 11:30 óráig és 13:00 órától - 15:00 óráig 
Csütörtök   13:00 órától - 15:00 óráig   
Péntek    nincs ügyfélfogadás 
 
Ügyfélfogadás a Nemzeti Agrárkamara sárvári irodájában: hétfő 14:30-15:30 
 
 
e. A Népegészségügyi Osztály  esetében: 
 
Hétfő    9:00 órától - 12:00 óráig 
Kedd    nincs ügyfélfogadás  
Szerda    13:00 órától - 16:00 óráig 
Csütörtök    nincs ügyfélfogadás 
Péntek            nincs ügyfélfogadás 
 
Az osztály ügyintézői telefonos egyeztetést követően ügyfélfogadási időn kívül is fogadják az ügyfelet. 
Hamvasztás engedélyezése miatt az osztály működési ideje alatt bármely időpontban fogadják az 
ügyfelet. A családvédelmi szolgálat ügyfélfogadása hétfőn és csütörtökön 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 
óra között, kizárólag előjegyzés alapján történik. Előjegyzés kérhető telefonon, illetve személyesen 
hétfőn és csütörtökön 8.00 - 9.00, valamint 12:30 - 13:00 óra között. 
 
 
f. A Foglalkoztatási Osztály  esetében: 
 
Hétfő    8:00 órától - 12:00 óráig és 13:00 – 15:00 óráig 
Kedd    8:00 órától - 12:00 óráig és 13:00 – 15:00 óráig 
Szerda    nincs ügyfélfogadás 
Csütörtök    8:00 órától - 12:00 óráig és 13:00 – 15:00 óráig 
Péntek            8:00 órától - 12:00 óráig 
 
 
g. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Oszt ály  esetében: 
 
Hétfő    nincs ügyfélfogadás 
Kedd    9:00 órától - 15:00 óráig 
Szerda    nincs ügyfélfogadás  
Csütörtök    9:00 órától - 15:00 óráig 
Péntek            nincs ügyfélfogadás 
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5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve fe lügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében  
a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek  hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett 
törvényességi ellen őrzést gyakorló szervnek az adatai 
 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal felügyeleti szerve: 
 
Vas Megyei Kormányhivatal  (9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) 
 
Telefon- és telefaxszáma: 06-94/517-106, 06-94/517-105 
 
Elektronikus levélcíme: kormanyhivatal@vas.gov.hu 
 
Honlapja: www.kormanyhivatal.hu/vas  
 
 
A hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek adatai: 
 
Vas Megyei Kormányhivatal  (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) 

Telefon- és telefaxszáma: 06-94/517-106, 06-94/517-105 
 
Elektronikus levélcíme: kormanyhivatal@vas.gov.hu 
 
Honlapja: www.kormanyhivatal.hu/vas  
 

Egyes hatáskörök esetében a hatósági döntések tekintetében a fellebbezések elbírálására jogosult 
szerv: 

Fogyasztóvédelmi ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal döntései esetében a 
fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal  (1052 Budapest, Városház u. 7.) bírálja el. 
 
Levegőtisztaság-védelmi ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal döntései esetében 
a fellebbezést a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivat al (9700 Szombathely, 
Vörösmarty u. 2.) bírálja el. 
 


