
Ügyintézés Komárom-Esztergom megyében 
2022. december 22. és 2023. január 6. napja közötti időszakban 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal az alábbi ügyintézési lehetőségeket biztosítja. 

Kormányablakok 
A Kormányablakban az igazgatási szünet alatt is van lehetőség személyi okmányokkal (személyi 

igazolvány, vezetői engedély, útlevél) gépjármű ügyekkel kapcsolatos ügyintézésekre. Az 

ügyfélfogadás személyes megjelenéssel, sorszámmal és előzetes időpontfoglalás alapján is 

biztosított. Az egyéb, kormányablakban benyújtható (családtámogatás, egészségbiztosítás, 

nyugdíjbiztosítás stb.) kérelmek esetében kizárólag az igények érkeztetésére kerül sor. Ezekben az 

esetekben a továbbítás az eljárásra jogosult hatósághoz az igazgatási szünetet követő első 

munkanapon történik.  

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket: 

Bábolna, Jókai Mór út 12. december 22. 8:00 – 13:00 
december 27. - december 29. 8:00 - 16:00 
január 2. - január 5. 8:00 - 16:00 
A többi napon zárva tart. 
 
Telefon: 06-34/795-320, 06-34/795-321 
Email: kormanyablak.babolna@komarom.gov.hu 
kormanyablak.komarom@komarom.gov.hu 
 

Tatabánya, Bárdos László utca 2. december 22. 9:00 – 16:00 
december 27. - december 29. 8:00-16:00 
január 2.- január 5. 8:00 – 16:00 
A többi napon zárva tart. 
 
Gépjármű Ügyintézési Pont az alábbi nyitva tartással várja a 
járműkereskedések képviselőit: 
december 22. 9:00 – 16:00 
december 27. - december 29. 8:00-16:00 
január 2. - január 5. 8:00 – 16:00 
A többi napon zárva tart. 
 
 
Telefon: 06-34/515-100; 06-34/795-602; 06-34/795-673. 
Email: kormanyablak.tatabanya@komarom.gov.hu 
 

Időpontfoglalás a Kormányablakba: 

A Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban ügyintézésre időpontot foglalni Ügyfélkapu azonosítóval, a 

"Bejelentkezés" gombra kattintva lehet. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azonosító nélkül is 

lehetőség van "Ügyfélkapu regisztrációra" időpontot foglalni.) 
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Hatósági Főosztály 

Áldozatsegítés 
Az áldozatsegítési szakterület ügyfélfogadási napokon elérhető lesz, mivel a statisztikák szerint 

bizonyos bűncselekmények száma a karácsonyi ünnepek környékén magasabb. Az áldozatok fokozott 

védelme és a bűncselekmények, tulajdon elleni szabálysértések miatt kialakult krízishelyzetek 

azonnali kezelése érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatalok ezen a területen az 

áldozatsegítési támogatások iránti kérelmeket befogadják, a támogatásokkal kapcsolatos hatósági 

döntéseket meghozzák, jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek, továbbá az azonnali pénzügyi 

segély helyben történő kifizetését is biztosítják. 

Az ügyfélfogadás a szakterületen az alábbiak szerint alakul: 

Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált 
Közigazgatási Központ) – az ügyfelek fogadása a 
földszinti kormányablak 10. számú 
munkaállomásán történik 

2022. december 28. (szerda) 7:30 – 16:30 
2023. január 2. (hétfő) 7:30 – 16:30 
2023. január 4. (szerda) 7:30-16:30 
Telefon: 06-34/515-100  
(áldozatsegítési ügyekben kizárólag a fenti 
napokon működik) 
 
Az áldozatsegítő szolgálat az igazgatási szünet 
többi napján zárva tart. 
 
Email: hatosag@komarom.gov.hu 

 

Pártfogó felügyelet 
A pártfogó felügyelők az igazgatási szünet meghatározott napjain területi ellenőrzési feladatokat 

látnak el, ezen felül halaszthatatlan ügyekben sor kerül az elítéltek fogadására, jelentkezésük 

rögzítésére és az általuk benyújtott iratok befogadására, a munkatársak a jelzési kötelezettségüknek 

is eleget tesznek. 

Az ügyfélfogadás a szakterületen halaszthatatlan ügyekben az alábbiak szerint alakul: 

Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált 
Közigazgatási Központ) – az ügyfelek fogadása a 
földszinti kormányablak 10. számú 
munkaállomásán történik 

2022. december 28. (szerda) 7:30 – 16:30 
2023. január 2. (hétfő) 7:30 – 16:30 
2023. január 4. (szerda) 7:30-16:30 
Telefon: 06-34/515-100  
(pártfogó felügyelettel kapcsolatos ügyekben 
kizárólag a fenti napokon működik) 
A pártfogó felügyelői szolgálat az igazgatási 
szünet többi napján zárva tart. 
 
Email: hatosag@komarom.gov.hu 

 

Gyámügyi szakterület 
A gyámügyi szakterületen a társszervekkel történő, igazgatási szünet időtartama alatti 

kapcsolattartás rendje előzetesen kialakításra került. Az ügyfeleknek 2022. december 22. és 2023. 

január 6. napja közötti időszakban kizárólag a soron kívüli intézkedést igénylő örökbefogadási 



ügyekben, illetve ehhez az ügycsoporthoz kapcsolódóan, a születést követő 6 héten belüli szülői 

nyilatkozat megtétele/visszavonása ügyében, valamint a halaszthatatlan egészségügyi beavatkozások 

előtt felmerülő eseti gondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben nyílik lehetősége személyes 

ügyintézésre.  

A fenti ügycsoportokhoz kapcsolódó halaszthatatlan ügyekben az ügyfélfogadás az alábbiak szerint 

alakul: 

Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált 
Közigazgatási Központ) – az ügyfelek fogadása a 
hatóság munkatársa által telefonon/e-mailen 
közölt helyiségben történik 

A halaszthatatlan ügy felmerülésekor - a 
társszervek jelzése alapján - a hatóság 
munkatársa telefonon/e-mailen veszi fel a 
kapcsolatot az érintett ügyféllel és biztosít 
időpontot a személyes ügyintézésre az 
igazgatási szünet valamely munkanapjára.   
 
Az ügyfelek a fenti ügycsoportokhoz kapcsolódó 
beadványaikat a hatosag@komarom.gov.hu 
elektronikus levélcímre küldhetik meg. 

 

A Hatósági Főosztály többi szakterületén az igazgatási szünet teljes időtartama alatt az ügyfélfogadás 

szünetel.   

Járási hivatalok (Esztergom, Kisbér, Komárom, Oroszlány, 

Tata, Tatabánya) Gyámügyi Osztályai 
A gyámügyi szakterületen a társszervekkel történő, igazgatási szünet időtartama alatti 

kapcsolattartás rendje előzetesen kialakításra került. Az ügyfeleknek 2022. december 22. és 2023. 

január 6. napja közötti időszakban kizárólag a halaszthatatlan egészségügyi beavatkozások előtt 

felmerülő eseti gondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben nyílik lehetősége személyes 

ügyintézésre.  

A fenti ügycsoporthoz kapcsolódó halaszthatatlan ügyekben az ügyfélfogadás az alábbiak szerint 

alakul: 

Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált 
Közigazgatási Központ) – az ügyfelek fogadása a 
hatóság munkatársa által telefonon/e-mailen 
közölt helyiségben történik 

A halaszthatatlan ügy felmerülésekor - a 
társszervek jelzése alapján - a hatóság 
munkatársa telefonon/e-mailen veszi fel a 
kapcsolatot az érintett ügyféllel és biztosít 
időpontot a személyes ügyintézésre az 
igazgatási szünet valamely munkanapjára.   
 
Az ügyfelek a fenti ügycsoporthoz kapcsolódó 
beadványaikat a hatosag@komarom.gov.hu 
elektronikus levélcímre küldhetik meg. 
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Népegészségügyi Főosztály, valamint járási Népegészségügyi 

Osztályok 
Az elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés (sírnyitási engedély, elhunyt külföldre történő szállításának 

engedélyezése, boncolás nélküli hamvasztások engedélyezése) közegészségügyi – járványügyi 

okokból biztosított. 

Egyéb járványügyi teendők (járvány bejelentése, oltóanyag igénylés, kötelező bejelentések és 
adatszolgáltatások) elektronikus és telefonos úton kerülnek fogadásra. 
 
Rendkívüli események bejelentésére és kezelésére 24 órában működtetjük a megyei készenléti 

szolgálatot.  

Fenti ügyekben az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket: 

Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya 
2500 Esztergom, Bottyán János út 3. 

Munkanapokon 8:00 és 16:00 között 
elektronikus kapcsolattartás: 
Telefon: 06-70/199-7896 
Email: covid.esztergom@komarom.gov.hu 
 
Személyes ügyintézés: kedd-csütörtök 8:00-
10:00  
 
A többi napon személyes ügyfélfogadás nincs.  

Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya 
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

Munkanapokon 8:00 és 16:00 között 
elektronikus kapcsolattartás: 
Tel: 06-30/814-5483 
Email: jarvany.tatabanya@komarom.gov.hu 
 
Személyes ügyintézés: kedd és csütörtök 9:00-
11:00 (Tel: 06-34/795-869) 
 
A többi napon személyes ügyfélfogadás nincs. 

Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. 

Munkanapokon 10:00 és 12:00 között 
elektronikus kapcsolattartás: 
Tel: 06-30/697-3042 
Email: nepeu.komarom@komarom.gov.hu 
            jarvany.komarom@komarom.gov.hu 
 

Népegészségügyi Főosztály 
 
rendkívüli esetben munkaidőn túl is  
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

Megyei készenlét 
Telefon: 06-30/6593-981 
Email: 
nepegeszsegugy.keszenlet@komarom.gov.hu     
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Családvédelmi szolgálatok 
A Családvédelmi Szolgálat tanácsadása igazgatási szünet alatt működik. A terhesség megszakítás 
szándékával jelentkező nőnek két alkalommal kell a tanácsadást felkeresnie.   
 
Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket: 

Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya és Komáromi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya 
 

Telefon: 06-34/795-886  
Munkanapokon 8:00 és 9:00 között 
 
Kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján 
a megbeszélt időpontban és helyszínen 
 

Esztergomi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya 
 

Telefon: 06-70/569-6392  
Munkanapokon 8:00 és 9:00 között 
 
Kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján 
a megbeszélt időpontban és helyszínen 
 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 

valamint a járási Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztályok 
 
Központi elérhetőség: 
Tel: 06-30/581-6734 
E-mail: elba@komarom.gov.hu 

 

Tervezett ügyintézés: 
1. Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs.  

 
2. Afrikai sertéspestis vizsgálatra irányuló minták átvétele 7 óra 30 perctől 10 óráig a Tata, Új út 

17. szám alatti mintaátvételi helyen. 

2022. december 27. (kedd) Dr. Szanyi Csaba 06-70/410-4658 

2022. december 28. (szerda) Dr. Csonka Zsófia 06-30/579-4546 

2022. december 29. (csütörtök) Dr. Révész István 06-20/328-9468 

2023. január 2. (hétfő) Dr. Szanyi Csaba 06-70/410-4658 

2023. január 3. (kedd) Dr. Révész István 06-20/328-9468 

2023. január 5. (csütörtök) Dr. Bagócs Andrea 06-70/436-3317 

A tatai mintaátvételi helyen kívül a vizsgálati anyagok a Csém, Polgármesteri Hivatal előtti területen is 

átadhatók a NÉBIH által szervezett körjáratos mintaszállító autónak, a NÉBIH által később 

megállapítandó időpontokban.  

3. Eljárás bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek gyanúja esetén, illetve 
állatkínzás esetén intézkedési ügyben a központi elérhetőséget keressék. 
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Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 
Az igazgatási szünet alatt az ügyfélszolgálat zárva tart, az alábbi ügyek kivételével az osztályon 

ügyintézés nem történik: 

- növény- egészségügyi vizsgálatok 

- export bejelentések (növény-egészségügyi bizonyítvány) 

- élelmiszerlánc-biztonságot veszélyeztető esetek kivizsgálása 

Fenti ügyek intézése érdekében az osztály készenlétet biztosít, halasztást nem tűrő ügyekben az 

ügyintéző elérhetősége: 

E-mail: nto@komarom.gov.hu 

Telefon: 06-20/421-92-81 

Kérjük, hogy az élelmiszerlánc-biztonságot veszélyeztető eseteket elsősorban a NÉBIH Zöld Számára 

jelezzék: 

E-mail: zoldszam@nebih.gov.hu 

Telefon: 06-80/263-244 

Foglalkoztatási, Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály 

Munkavédelem 
A személyes ügyfélfogadás az igazgatási szünet ideje alatt szünetel. 

Munkavédelemmel kapcsolatos bejelentés (egészséget, testi épséget veszélyeztető személyi, tárgyi, 

szervezési feltételek; munkabaleset; egyéni védőeszköz hiánya vagy nem megfelelősége; 

foglalkoztatás egészséget veszélyeztető körülményei) elektronikus levél formájában lehetséges a 

foglalkoztatas.mv@komarom.gov.hu e-mail címen.  

Foglalkoztatás-felügyelet 
A személyes ügyfélfogadás az igazgatási szünet ideje alatt szünetel. A szabályos és jogszerű 

foglalkoztatás követelményinek nem megfelelő foglalkoztatás (bejelentés nélküli ún. 

„fekete”foglalkoztatás, munkaidő, munkarend, pihenő idő nem megfelelősége, esetén, stb.) 

bejelentés a foglalkoztatas.mu@komarom.gov.hu e-mail címen lehetséges. 

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.  
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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  

 

https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok
https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok
https://nfsz.munka.hu/tart/tudnivalok
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban
https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kapcsolatban


Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály 
 

Fogyasztóvédelmi Osztály 
Fogyasztóvédelmi panaszokat (kérelmet/ közérdekű bejelentést) elektronikus levélben és telefonon 

az alábbi esetekben fogad a hatóság: 

Halaszthatatlan ügyek esetén: az élet és balesetveszély elhárítását igénylő bejelentés azonnal 

kivizsgálásra kerül. 

A halasztható ellenőrzések ütemezve kerülnek elvégzésre az igazgatási szünet után. 

Elérhetőségek Telefon: 06-30/199-7889 

Hétfő - Csütörtök: 8.00-15.30 

Péntek: 8:00-13:00 

Email: 

fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu 

Az igazgatási szünet alatt zárva tart a személyes 

ügyfélszolgálat. 

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. 

 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Az igazgatási szünet alatt zárva tart az ügyfélszolgálat. A szakterület kizárólag készenléti szolgálatot 

tart a környezeti káresemények bejelentése céljából az alábbi telefonszámon: 06-70-436-3331. 

 

 

 

mailto:fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu
tel:06704363331


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. 

 

Területi Védelmi Bizottság 
 

Humanitárius feladatok folyamatos ellátása (menekültek elhelyezésének intézése) 

vedelmititkarsag@komarom.gov.hu; 06-34-795-639. 

 

 

Az alábbi főosztályokon az ügyfélszolgálat zárva tart az igazgatási szünet alatt: 

- Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

- Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály 

- Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

- Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

- Állami Főépítészi Iroda 

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 

Boldog ünnepeket kívánunk! 

mailto:vedelmititkarsag@komarom.gov.hu
tel:+3634795639

