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A járási székhelyeken 
kívül még 9 város ok-
mányirodájában intéz-
hetjük ügyeinket.
DEBRECEN. Bár a járási hivata-
lok 2013. január 1-jével kezd-
ték meg működésüket, az 
előkészítés már két éve tart, 
amikor létrejöttek a megyei 
kormányhivatalok. Mint azt 
Vasas Lászlóné dr., a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója elmondta: amikor 
a korábbi Közigazgatási Hiva-
tal és 17 szakigazgatási szerv 
integrációját 2011-ben elkezd-
tük, egy új közigazgatás és 
egyben egy új szervezet alap-
jait fektettük le. A „Jó Állam”, 
az ügyfélbarát, szolgáltató 
közigazgatás egy egységes, 
átlátható, jól irányítható szer-
vezettel valósítható meg. – A 
kormányhivatal létrejöttével 
a szakigazgatási szerveknél 
külön-külön meglévő pénz-
ügyi, informatikai, humánpo-
litikai – egyszóval funkcionális 
feladatok a kormányhivatal 
törzshivatalába kerültek. Két 
év alatt egy hatékony szerve-
zet jött létre, azt mondhatom, 
hogy felvette az „üzemszerű 
működés” ritmusát. A járá-
si hivatalok így már ebben a 
rendszerben alakultak meg, 
mint a kormányhivatal szer-
vezeti egységei – fűzte hozzá a 
főigazgató.

Hatásköre
A kormányhivatal új feladato-
kat is ellát. A járási hivatalhoz 
kerülő ügyek legnagyobb ré-
szét az okmányirodai felada-
tok jelentik, így a személyi 
adat- és lakcímnyilvántartás-
sal, útlevél-igazgatással és a 
közlekedési igazgatással kap-
csolatos feladatok. A korábbi 

okmányirodák a járási hivata-
lok törzshivatalának szerve-
zeti egységeként működnek 
tovább változatlan ügyfélfo-
gadási helyszíneken. – 2013. 
január 1-jétől a járási hivatal 
szakigazgatási szerveként 
működő járási gyámhivatal-
hoz kerültek a jegyzői és a vá-
rosi gyámhivatali feladat- és 
hatáskörök. A járási gyám-
hivatal lett jogosult eljárni a 
gyermekvédelmi feladatok-
kal kapcsolatos ügyekben (pl. 
gyermekelhelyezés, védelem-
be vétel), a szülői felügyeleti 
jog gyakorlásával, gyermek-
tartásdíjjal, kiskorú házasság-
kötésének engedélyezésével, 
örökbefogadással, családi jog-
állás rendezésével, gyámsági 
és gondnoksági, valamint az 
ezzel összefüggő vagyonkeze-
léssel kapcsolatos ügyekben. 
A járási hivatal hatósági osztá-
lyának hatáskörébe tartoznak 
az egyes szociális ellátásokkal, 
(időskorúak járadéka, alany és 
normatív alapon megállapított 
közgyógyellátásra való jogo-
sultság, ápolási, emelt összegű 
ápolási díjra való jogosultság 
méltányosság kivételével, 

egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság a kommunális 
igazgatással összefüggő felada-
tok (pl. temetőengedélyezés), 
az egyes vízügyi, illetve védel-
mi igazgatási, földrendezési és 
földkiadási ügyek, az érettségi 
vizsgával, oktatással, valamint 
egyes távhő, villamosenergia 
és földgázellátással kapcsola-
tos ügyek. Szabálysértési ha-
táskörben 2012. április 15-étől 
már a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal jár el, január 
1-jétől a járási hivatal hatósági 
osztályára kerültek a szabály-
sértési feladatok – tudtuk meg 
Vasas Lászlóné dr.-tól, aki azt 
is hangsúlyozta, hogy a hajdú-
bihariak nem csak a tíz járási 
székhelyen  intézhetik ezután 
az ügyeiket.  A járási székhe-
lyeken kívül még 9 olyan város 
van, ahol okmányiroda műkö-
dik. Ezen kívül – az okmány-

irodával nem rendelkező vá-
rosokban, nagyközségekben 
– 11 helyszínen alakítottunk ki 
állandó ügyintézési lehetősé-
get. A megye fennmaradó 52 
településén pedig – hetente 
egy vagy több alkalommal – a 
helyi igényeknek megfelelő-
en az ügysegédeknél lehet az 
ügyeket elindítani – hívta fel a 
4gyelmet.

Járási szintű feladatok
– 2013. január 1-jétől a mun-
kaügyi kirendeltségek, a 
népegészségügyi intézetek, 
a járási földhivatalok, az állat-
egészségügyi és élelmiszerel-
lenőrző hivatalok, valamint az 
építésügyi hivatalok is járási 
szinten végzik feladataikat, ál-
talában változatlan helyszínen 
és ügyfélfogadási időben. A 
települési jegyzőktől átkerült 
feladatok, a területi szinten 
végzett szakigazgatási felada-
tok egy olyan egységes szolgál-
tatást jelentenek a járási hiva-
talokban, amelyek az ügyfelek 
érdekeit szolgálják. Célunk az, 
hogy az emberek a hivatalos 
ügyeiket lakóhelyükhöz a le-
hető legközelebb, egy helyen 
intézhessék el. Ezért alakítot-
tuk ki a járási hivatalokat olyan 
épületekben, ahol lehetőleg 
megtalálhatók a szakigazgatá-
si szervek kirendeltségei is és 
ez év végére ezért alakulnak 
ki az okmányirodák helyén 
a kormányablakok, ahol vár-
hatóan közel 2000 ügyet egy 
helyszínen, „egy ablakban” 
intézhetünk. Mindehhez első 
lépésben megkezdtük az ügy-
félfogadási idő egységesítését 
és bővítését, az ügyintézési 
helyek koncentrálását és az 
ügyintézési kultúra javítását 
– fogalmazott Vasas László- 
né dr.  HBN

Az ügyfél igénye az első

Vasas Lászlóné dr., a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
 FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Ötvenhat ügykörben 
nyújtanak segítséget 
az ügyintézők.
DEBRECEN. A rendszerváltás 
utáni Magyarország köz-
igazgatása 2010-re az állam-
polgárok számára már-már 
átláthatatlan, széttagolt, 
túlbürokratizált rendszerré 
nőtte ki magát. A kormány-
zat a Magyary Programban 
összegezte azokat a célokat, 
amelyek az államigazgatás 
egyszerűbb, hatékonyabb 
kialakítását szolgálják. Az 
egyik hosszútávú cél: olyan 
ügyfélszolgálati rendszer ki-
alakítása, ahol minden ható-
sági ügyet egy ablaknál, egy 
helyen el lehet indítani, vagy 
kezdeményezni. Ennek érde-
kében 2 évvel ezelőtt (2011. 
január 3-án) az ország megye-
székhelyein és megyei jogú 
városaiban 29 kormányablak 
nyílt. Az egyablakos rendszer 
2013 végére a járási kormány-
ablakok felállításával válik 
majd teljessé.
 

Pozitív visszajelzések
A cívisvárosban a Darabos utca 
9–11. szám alatt található kor-
mányablakban az ügyintézők 
a hét minden munkanapján 
reggel 8 órától este 8-ig 56 ügy-
körben nyújtanak segítséget az 
ügyfeleknek. – A megye min-

den településéről volt már ügy-
felünk. Külön öröm számom-
ra, hogy ügyfélkönyvünkbe is 
sok dicsérő bejegyzést írnak, 
név szerint említve az ügy-
intézőket, kiemelve segítő-
készségüket és kedvességüket 
– nyilatkozott Kocsis Ildikó, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
ablak ügyfélszolgálati vezetője. 
Hozzátette: a kormányablakok 
legfőbb előnyét, a hosszú nyit-
va tartást még kevéssé használ-
ják ki az ügyfelek. Azt hiszem, 
ezzel kapcsolatban még sok a 
régi beidegződés. Kormányab-
lakunkban előzetesen nem kell 
időpontot kérni.
 

 „Személyes mankó”
Mint azt Kocsis Ildikótól meg-
tudtuk, az ügyintézőkhöz 
jellemzően az általános tájé-
koztatás miatt fordulnak az 
ügyfelek, de határmenti me-
gye lévén az egyszerűsített 
honosítás iránti kérelmek be-
nyújtása is gyakori. A legnép-
szerűbb ügytípussá vált az 
ügyfélkapu nyitása, melynél 
további növekedés várható, 
hiszen hatályos jogszabályok 
egyre több esetben csak elekt-
ronikus ügyintézést tesznek 
lehetővé, a továbbítást pedig 
az állampolgár csak a szemé-
lyes ügyfélkapuján keresztül 
tudja megoldani. – Friss példa, 
ez évtől bizonyos korcsoport-
ok kivételével, a nyugdíjazás 
előtti szolgálati idő elismerési 
kérelem benyújtása már csak 
elektronikus úton, ügyfélka-
pun keresztül lehetséges. Ter-
mészetesen az adatvédelmi 
szabályok miatt ilyen esetben 
ügyintézőnk nem léphet be 
az ügyfél személyes ügyfél-

kapujába, de tapasztalataival 
segítséget nyújthat a számí-
tógépes programhoz, hogy az 
ügyfél önállóan végezhesse 
az elektronikus ügyintézést. 
Azt gondolom, hogy ilyen 
„személyes mankó” nincsen 
az otthoni laptop mellett, 
vagy egy internet kávézóban 
– fűzte hozzá az ügyfélszolgá-
lati vezető.
 

Gyors, egyszerű
Az ügyintézés azonban még 
nagy hányadban papír alapú. 
A leggyakoribb ügycsoportok 
közé tartoznak a családtá-
mogatási ellátások igénylése.  
– Sok 4atal családos használja 
ki a kormányablak adta egy-
szerűbb, gyorsabb ügyintézést 
a családtámogatási ellátások 
terén, és adják be egyszerre a 
családi pótlék, anyasági támo-

gatás és gyes iránti igényüket. 
Szívesen választják továbbá a 
kormányablakot egészségügyi 
ellátáshoz kapcsolódó utazási 
költségtérítéssel, taj-kártya , 
Európai Egészségbiztosítási 
kártya igényléssel, egyéni vál-
lalkozás indításával, adatvál-
tozással kapcsolatos bejelentés 
és a vállalkozás megszünteté-
sével kapcsolatos elektronikus 
ügyintézés kapcsán is – közöl-
te Kocsis Ildikó.
 

Mindenről tájékoztatnak
A kormányablakban eljárás 
indítására és tájékoztatásra 
van lehetőség. – Ha az ügyfél 
ügye a kormányablak hatás-
körébe tartozik, vagy ha az 
a kormányhivatal (melynek 
szervezeti egysége a kor-
mányablak) szakigazgatási 
szervének hatásköre, de ott 

éppen nincsen félfogadás, a 
kormányablakban ügyindí-
tásra, vagyis a kérelem be-
adására van lehetősége. Az 
ügyfél ebben az esetben, ha 
gondosan járt el, és mindent 

becsatolt, a továbbiakban már 
nincs is teendője, hamarosan 
határozatot kap az illetékes 
hatóságtól. Kivétel ez alól az 
ügyfélkapu regisztrációja, és 
az egyéni vállalkozással kap-
csolatos ügyintézés, mert az 
elektronikus ügyintézés jel-
lege folytán, a kormányab-
lakban már további intézke-
dést nem igényel.

Tájékoztatásra van le-
hetősége a kormányablak 
munkatársának, ha az ügy 
nem a kormányablak, vagy 
a kormányhivatal hatáskö-
rébe tartozik. Ekkor útba 
igazítja az ügyfelet, melyik 
más államigazgatási vagy 
önkormányzati szervhez kell 
fordulnia. Tájékoztatásról 
beszélhetünk akkor is, ha az 
ügy hatáskörünkbe tartozik, 
de az ügyfél még nem akar-
ja elindítani az ügyet, még 
nem szerzett be mindent, in-
formációra esetleg csak egy 
nyomtatványra van szüksége 
az adott ügyben – magyaráz-
ta Kocsis Ildikó. HBN

Kormányablak: 8-tól 8-ig az ügyfelek szolgálatában

Kedves, segítőkész ügyintézők várják a hajdú-bihariakat  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Még több kormányablak
A kormányablakok ügykörei 
folyamatosan bővülnek, így 
a jövőben egyre több esetben 
lesz lehetőség ügyindításra. 
Emellett a tervek szerint 2013 
végére a járásokban is újabb 
kormányablakok nyílnak.  
– Országosan 300 helyszínen, 
Hajdú-Bihar megyében 19 
kormányablak kezdi meg mű-
ködését. Az állampolgárok et-
től kezdve okmányügyeiket is 
a kormányablakokban intéz-

hetik majd. Folyamatosan bő-
vülő számú, egyéb ügyekben 
sem kell a megyeszékhelyre 
utazniuk, a járásokban átlago-
san 2 kormányablak nyílik, így 
lakóhelyéhez közel, minimális 
idő- és energiabefektetéssel 
intézhetik ügyeiket, kihasz-
nálva a hétköznap 8–20 óráig 
tartó nyitva tartást, a magas 
színvonalú, ügyfélbarát, egy-
ablakos rendszert – mondta az 
ügyfélszolgálati vezető.

„A legnépsze-
rűbb ügytí-

pussá vált az 
ügyfélkapu 
nyitása.
KOCSIS ILDIKÓ

Jelentősen átalakult 
az építésügyi igazgatás
A építésügyi hatósá-
gi hivatalok helyén 
„Építési Szolgáltatási 
Pontok” jöttek létre.
DEBRECEN. A járási rendszer 
kialakításával párhuzamosan 
átalakuló önkormányzati fel-
adatellátás az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatásköröket 
is érinti. Az építésügyi hatósá-
gi feladatok úgynevezett „ál-
talános” és „kiemelt” ügytípu-
sokra tagolódnak. „Általános” 
ügyekben (ide tartoznak pél-
dául az engedélyezési ügyek, 
vagy a szakhatósági eljárások) 
a járásszékhely települési ön-
kormányzatának jegyzőjéhez 
kell fordulni, aki első fokú 
hatóságként jár el, másodfo-
kon pedig a kormányhivatal 
megyei szakigazgatási szerve, 
az Építésügyi és Örökségvé-
delmi Hivatal az eljáró szerv. 
„Kiemelt” ügyekben (például 
jogszabályban kiemelt jelen-
tőségűvé nyilvánított ügyek, 
vagy az összevont telepítési 
eljárással kapcsolatos ügyek) 
az első fokon eljáró járási épí-
tésügyi hivatalokhoz kell for-
dulni.

Feladatok elosztása
Építésfelügyeleti hatósági 
ügyekben a járási építésügyi 
hivatalok járnak el első fokon, 
míg másodfokon az Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hiva-
tal. A Debreceni Járási Hivatal 
Debreceni Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala 

2013. január 1-jétől ellátja a 
műemlékekkel kapcsolatos 
első fokú hatósági feladatokat 
Hajdú-Bihar megye teljes terü-
letére kiterjedően, a másodfo-
kon eljáró szerv az Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal.
A megszűnő építésügyi ha-
tósági hivatalok helyén 
(Vámospércs, Egyek, Komádi, 
Hosszúpályi, Kaba, Téglás, 
Létavértes, Hajdúdorog, Nád-
udvar, Hajdúsámson, Polgár) 
úgynevezett „Építési Szol-
gáltatási Pontok” jöttek létre, 
ahol szintén lehetőség van 
eljárást kezdeményezni, il-
letve a hatósági ügyintézésről 
információt kérni.  HBN

A járási építésügyi hivatalok 
illetékességi területeinek leírása a 

kormányhivatal weblapján érhető el, 
az alábbi hivatkozáson: http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/

szakigazgatasi-szervek/epitesugyi-
hivatal

Az Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal:
4028 Debrecen, Darabos u. 9-11., tel.: 

52/238-193

A járási építésügyi hivatalok elér-
hetőségei:
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
Járási Építésügyi Hivatala
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., 

tel.: 52/557-336

Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
Járási Építésügyi Hivatala
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., 

tel.: 52/563-283

Debreceni Járási Hivatal Debreceni 
Járási Építésügyi és  Örökségvédel-
mi Hivatala
4024 Debrecen, Piac u. 42-48., 

 tel.: 52/516-187

Elérhetőségek

„A járási szék-
helyeken kí-

vül még 9 városban 
van okmányiroda.
VASAS LÁSZLÓNÉ DR.

Otthonaink védelmében  FOTÓ: ÉKN
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Orbán: „A közhivatalok 
vannak az emberekért”
„A járási vezetőknek a 
polgárok államát kell 
megtestesíteniük” – 
mondta Orbán Viktor a 
kinevezési ünnepségen.

BUDAPEST. A január 1-jével lét-
rejövő járási – a fővárosban 
pedig a kerületi – hivatalok 
lesznek azok a pontok, ahol az 
emberek a leggyakrabban ta-
lálkoznak majd az állammal, 
ezért nagy felelősség hárul e 
hivatalokra és vezetőikre, ők 
lesznek ugyanis az állam kép-
viselői, „az állam emberei” 
– hangsúlyozta a kormányfő. 
„A hivatalvezetőkön múlik, 
hogy az emberek valóban úgy 
érezzék, minőségi változás 
történt a közigazgatásban, 
és az újjászervezett magyar 
állam képes betölteni a 21. 
században tőle elvárt funkci-
ókat” – mondta.

Minőségi változás
„A minőségi változást abban 
is meg kell mutatniuk, hogy 
mindig szem előtt tartják: 
nem az emberek vannak a 
közhivatalokért, hanem for-
dítva, a közhivatalok az em-
berekért” – tette hozzá Or-
bán Viktor, azzal összegezve, 
hogy a járási hivatalban szer-
zett tapasztalat adja majd azt 
a képet, amelyet az emberek 
saját államukról alkotnak. 
Ezért a hivatalok alkalmazot-
tai nem lehetnek személyvá-
logatóak, hanem mindig ba-
rátságosan kell fogadniuk az 
ügyfeleket.

A járási hivatalvezetőket 
Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazga-
tási és igazságügyi miniszter 

nevezte ki. Mint elmond-
ta: a járások kialakításának 
alapelve az volt, hogy a me-
gyék határaihoz igazodva az 
állampolgároknak biztosítsa 
a gyors és könnyű hozzáfé-
rést az államigazgatási szol-
gáltatásokhoz, és a jelenlegi 
ügyintézési helyszínek le-
hetőség szerint maradjanak 
meg. 

Átláthatóbb szolgáltatás
„A reform a minisztériumok 
számának csökkentésével 
kezdődött, majd folytatódott 
az eddigieknél hatékonyabb, 
olcsóbb államigazgatási szin-
tek, a kormányhivatalok 
felállításával, s befejeződik 
január elsejével, amikor a 
járási hivatalok megkezdik 
működésüket. A jövő év vége 
felé nagy arányú informatikai 
képzést és fejlesztést köve-
tően a kormányablakok az 
ország 300 pontján biztosíta-
nak egyszerűbb, átláthatóbb 
szolgáltatást” – fogalmazott a 
tárcavezető. MTI

Orbán Viktor: „A közhivatalok 

vannak az emberekért...” 

 FOTÓ: ARCHÍV

Ezt mondja a jogszabály...

A járási hivatalokról szóló 218/2012. 

(VIII. 13.) kormányrendeletből: 

5. § A járási hivatal vezetője a kor-

mánymegbízott szakmai irányítása 

mellett

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal törzshiva-

talának feladat- és hatásköreit,

c) biztosítja – a kormánymegbízott 

által meghatározott keretek között – 

a járási hivatal szakigazgatási szervei 

feladatellátásának feltételeit,

d) gondoskodik a kormánymegbízott 

által meghatározott belső szabályza-

tok elkészítéséről,

e) gyakorolja a járási hivatal napi mű-

ködéséhez biztosított előirányzatok 

feletti jogosítványokat a kormány-

megbízott által meghatározott 

keretek között,

f) ellátja a járási hivatal üzemeltetésé-

vel összefüggő feladatokat.

Versenyképességet szolgáló 
államot kell létrehoznunk
A kialakítás alapelve a 
gyors és könnyű hoz-
záférés biztosítása az 
államigazgatási szol-
gáltatásokhoz.

DEBRECEN. A járások kialakí-
tása egy nagyon látványos 
változás minden magyar 
állampolgár számára. Az át-
alakulást azonban hosszas 
készület előzte meg. Többek 
között erről is beszélt Rácz 
Róbert Hajdú-Bihar megye 
kormánymegbízottja.

Melyek voltak a régi közigaz-
gatási rendszer főbb hibái?
RÁCZ RÓBERT: A közigazgatás 
a rendszerváltás óta nem 
tudta kinőni a szocializmus 
közigazgatás-szemléletét, 
illetve a korábbi ciklusokban 
nem is nagyon próbálkoz-
tak meg a reformokkal. Így 
a közigazgatás túlzottan 
bürokratikus volt, gyakran 
nem volt átlátható feladat-
megosztás, elhibázott volt 
a /nanszírozás, nem fordí-
tottak elegendő /gyelmet a 
közigazgatás humánerőfor-
rás-menedzsment képzésére, 
fejlesztésének fontosságára. 
Az elmúlt 20 évben nem volt 
átfogó koncepció a közigaz-
gatás átalakítására. Mindezek 
a problémák azt eredményez-
ték, hogy az állampolgárok 
és gazdasági szereplők az 
államot nem segítségnek, ha-
nem akadálynak érezhették. 
Komoly kárt okozva ezzel az 
ország versenyképességének. 
A rossz államműködés „meg-
bénította” sok esetben még 
a jó törekvéseket, a gazda-
sági fejlődést is. Életszerűen 
működő közigazgatást kell 
létrehozni, olyat, amely az 
ország más jellegű problémá-
inak megoldását is elősegíti, 
a versenyképességét szolgál-
ja, s amely erősíti az állam-
polgárokban az állam felé 
irányuló bizalmat. 
Nagyon fontos, hogy az 
állampolgárok számára az or-
szág minden pontján ugyan-
olyan minőségben legyenek 
elérhetőek a szolgáltatások, 
egyszerűbb, könnyebb 
legyen az ügyintézés minden 
szinten. Ez nemcsak egysé-
ges ügyfélszolgálati irodákat 
jelent majd, hanem azt is, 
hogy az összes, az állammal 
kapcsolatos hatósági ügyet 
egy helyen tudja majd intézni 
a lakosság, vagyis megvaló-
sul az egyablakos ügyintézés. 
Az ügyfélközpontú közigaz-
gatás a fő cél. Az állam „feje” 
ne nagy, hanem okos és gyors 
gondolkodású legyen, amely 
rugalmasan reagál az ország 
célkitűzéseire. Röviden: 
létrejöjjön a „Jó Állam”. 

Milyen szempontok alapján 
döntötték el, hogy mely 
települések lesznek a járási 
központok?
RÁCZ RÓBERT: A járási rend-
szer kialakításának szakmai 
előkészítését kutatóintézeti 
szakmai tanulmány előzte 
meg. A kutatási tapaszta-
latok, valamint az előzetes 
egyeztetések alapján alakí-

totta ki a KIM (Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium) 
a járások számára vonatkozó 
javaslatát, amelyet egyez-
tetett a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokkal. 

Hogyan alakították ki a térbeli 
rendszert? (települések járá-
sokba sorolása)
RÁCZ RÓBERT: A kialakítás 
alapelve a gyors és könnyű 
hozzáférés biztosítása az 
államigazgatási szolgáltatá-
sokhoz, a létező ügyintézési 
helyszínek megőrzése, a 
területi államigazgatási 
szervek illetékességi terüle-
teinek járási alapú rendezése, 
valamint a megyék határai-
nak megőrzése. A járások ki-
alakításánál a másik fő cél az 
önkormányzat és államigaz-
gatási feladat- és hatáskörök 
szétválasztása, a szakmai 
teljesítőképességre alapo-
zott, hosszú távon stabil járás 
létrehozása.  
Az előkészítő munka már 
2012 áprilisában elkezdő-
dött, amikor 19 helyszínen 
107 ingatlant jártunk végig 
a leendő kormányablakok 
helyszínét keresve. Közel 
200 tárgyalás és megszámlál-
hatatlan telefonos egyeztetés 
eredményeként jött létre a 10 
járás. Júniusban a megye va-
lamennyi jegyzőjének meg-
hívásával szakmai tájékoz-
tatót tartottunk. Júliusban 
22 helyszínen egyeztetést 
folytattunk a jegyzőkkel a 
járási hivatal kialakításáról, a 
lehetséges létszámösszetétel-
ről. Júliusban és augusztus-
ban minden településen – a 
járási székhelyeken többször 
is – megtekintettük a járási 
hivatal központi szerveze-
teinek, okmányirodáinak, 
ügysegédeinek lehetséges 
elhelyezését. 

Járási hivatalok épületei? 
Milyen átalakításokat kellett 
elvégezni?
RÁCZ RÓBERT: Az átvett 
feladatokkal arányosan szük-
séges épületek, épületrészek 
esetén úgy folytattuk a tár-
gyalásokat az önkormányzat-
okkal, hogy a járási hivatalok 
törzshivatalai, szakigazgatási 
szervei és az okmányirodák 
is lehetőleg egy épületben 
legyenek elhelyezhetők.  
Ez közös érdeke a kormány-
hivatalnak és az önkor-
mányzatoknak is, hiszen a 
települések lakóinak minél 
jobb kiszolgálását jelenti, 
ha egy helyen intézhetik 
el valamennyi ügyüket. 
Komoly szervezés eredmé-

nye tehát, hogy jelentősebb 
átalakítások és így költség 
nélkül sikerült elhelyezni a 
járási hivatalok nagy részét. 
Vannak olyan települések is, 
ahol még anyagi áldozatot is 
vállaltak azért, hogy a járási 
hivatal méltó elhelyezést 
kapjon.  
Derecskén közel 50 millió 
forintot költöttek a volt 
járási hivatal épületé-
re, de Mikepércs, Kaba, 
Vámospércs és még mások is 
részt vállaltak az ügyfélszol-
gálati helyek felújításában. 
Nyíradonyban, Nádudvaron 
és Polgáron pedig uniós 
pályázatból épül az új polgár-
mesteri hivatal, amelynek 
egy-egy épületrészében a 
kormányhivatal munkatársai 
dolgozhatnak majd.

Nemcsak épületek, hanem 
dolgozók is szükségesek. Kik-
kel találkoznak az ügyfelek?
RÁCZ RÓBERT: A megye ön-
kormányzataitól 2013. január 
1-től 517 fő került a járási 
hivatalokhoz – az általuk 
végzett feladatok ellátásával 
együtt – kormánytisztviselői 
jogviszonyba. Az okmányiro-
dákban ugyanazok a dol-
gozók folytatják a munkát, 
akikkel eddig találkoztak az 
ügyfelek.  
Ők valamennyien képzésen 
vesznek részt a fő cél elérése 
érdekében, azért, hogy a kor-
mányablakhoz, az egyabla-
kos ügyintézéshez szükséges 
tudás birtokában legyenek. 
Nagyon komoly feltételeknek 
kell megfelelniük azoknak a 
kollégáknak, akik reggeltől 
estig az ügyfelekkel talál-
koznak, és több száz ügyben 
lesznek a segítségükre. Az 
ügyfélszolgálati munkatár-
sakkal szemben a konkrét 
ügyek ismeretén túl elvárás 
még a jó kommunikációs 
készség, az ügyfélbarát 
viselkedés, a magas szintű 
problémamegoldó képesség, 
az együttműködési képesség 
a színvonalas közigazgatási 
kultúra elérése érdekében. 
Ahol nincsen járási kirendelt-
ség, ott ügysegédek dol-
goznak majd. Ők is korábbi 
önkormányzati dolgozók, 
akik a járásokhoz kerültek. 
Kormánytisztviselői jog-
viszonyban állnak, a járási 
hivatalok hatósági osztá-
lyainak munkatársai, akik a 
10 járásszékhelyen, vagy a 
további 20 kirendeltségen 
végzik folyamatosan mun-
kájukat, de adott napokon a 
megye további 52 településén 
tartanak az ügyféligényekhez 

igazodó gyakorisággal foga-
dóórát (közel 100 fő).

A járási hivatalok kialakítá-
sának, puszta ügyintézési 
modellváltáson túl, mi az 
áttételesebb célja?
RÁCZ RÓBERT: Nincsenek 
különös, elvont célok az 
államigazgatás átalakítása 
mögött. Egészen konkrétan 
szeretnénk megjavítani az 
állam működését. A cél nem 
több, nem is kevesebb ennél. 
20 évig kárhoztatta egymást 
az állam és az önkormányzati 
rendszer azért, mert inkor-
rekt módon voltak kiosztva a 
teendők és főleg azért, mert 
az állam rászokott arra, hogy 
tömte állami feladattal a 
települési jegyzőket. Semmi 
nem késztette az államot 
arra, hogy átgondolja a saját 
feladatait és az azokhoz 
kötődő költségeket, hiszen 
egyszerűen átpasszolta 
annak terheit a települések-
re, és elfelejtette adni hozzá 
a pénzt. Most szeretnénk 
tiszta viszonyokat teremteni, 
elvégezzük az állami felada-
tot és nem lessük, hogy kinek 
tudnánk továbbadni „alvál-
lalkozásba”. 
Ugyanakkor a kormány átvál-
lalja az adósságba taszított 
önkormányzatok adósságá-
nak jelentős részét. Személy 
szerint én nagyon szeretném, 
ha a mindenkori magyar 
állam megtalálná a megfelelő 
távolságot, avagy közelséget, 
amivel odalép az állampolgár 
ügyeihez vagy beavatkozik 
az élet szabad folyásába 
anélkül, hogy indokolatlanul 
akadályozza azt. 

Hogyan élte meg ön szemé-
lyesen az átszervezés eddigi 
teendőit? Önre milyen felada-
tok hárultak, hárulnak? 
RÁCZ RÓBERT: Az én dolgom, 
hogy a kormányzati szándé-
kot képviseljem és számon 
kérjem az érintett állami 
szervezeteken. Nem könnyű 
ugyanis változtatni valamin, 
amit 20 évig megszoktak a 
benne dolgozók.   
Azt hiszem, az is az én 
dolgom, hogy a közélet más 
szereplőivel, önkormány-
zatokkal, polgármesterek-
kel megértessem, esetleg 
elfogadtassam azokat a 
változásokat, amelyek hosz-
szabb távon valamennyiünk 
érdekeit jól szolgálják. 
Egyébként könnyű de/niálni 
a feladatomat. Kormányzati 
tisztviselőként a kormány 
döntéseinek végrehajtásán 
kell munkálkodnom.  HBN

Rácz Róbert, Hajdú-Bihar megye kormánymegbízottja FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Interjú. Rácz Róbert Hajdú-Bihar megye kormánymegbízottjával.

„Életszerű-
en működő 

közigazgatást kell 
létrehozni.
RÁCZ RÓBERT

Jobban fókuszálhatnak 
a helyi közösség ügyeire
A járási hivatalok 
indulásával az önkor-
mányzatok működése 
is új értelmet nyer – véli 
Navracsics Tibor.

ZALAEGERSZEG. Bő fél évszá-
zad legmélyebb és legátfo-
góbb reformja teljesedik ki 
Magyarországon a január el-
sejével újraindult járási rend-
szer kialakításával – jelentette 
ki Navracsics Tibor a hónap 
elején.

A miniszterelnök-helyettes, 
közigazgatási és igazságügyi 
miniszter elmondta: az ál-
lamreformnak nem az állam 
átalakítása a célja, az csupán 
az eszköz, a cél egy olyan ál-
lamigazgatás, egy olyan állam 
kialakítása, amely azokat a 
polgárokat szolgálja, akiknek 
az adóforintjaiból működik. 
Az államnak pedig „nem le-
het más célja, minthogy segít-
se Magyarország polgárainak 
érvényesülését”.

Polgárbarát Magyarország
A 2010 óta zajló átalakítási 
folyamat „nemcsak az in-
tézményépítés, az állam-
igazgatás területén, de a 
jogalkotásban és az állami 

működés kultúrájában is 
újabb és újabb eredményeket 
ért el”. Navracsics Tibor sze-
rint a minisztériumi rendszer, 
a területi államigazgatás, a 
megyei kormányhivatalok és 
a járási hivatalok létrejötte, a 
kormányablakok rendszeré-
nek kialakítása és hálózatá-
nak elterjesztése, továbbá az 
igazságszolgáltatási reform 
is olyan folyamat, „amelyek 
a polgárbarát Magyarország-
hoz, a polgárbarát államhoz 
vezetnek el minket”.

A miniszterelnök-helyettes 
hozzátette: az igazságszolgál-
tatáson belül a közigazgatási 
bíráskodás is az eddigieknél 
erősebb intézményi keretek 
között, a korábbi munkaügyi 
bírságokkal közös, elkülönült 
szervezetrendszerben műkö-
dik majd.

Navracsics Tibor kifejtette: 
a járási hivatalok indulásával 
az önkormányzatok működé-
se is új értelmet nyer, jobban 
koncentrálhatnak a közössé-
gek, polgárok, a helyi közös-
ségi ügyek szolgálatára. Az 
adósságkonszolidáció révén a 
felszabaduló anyagi források-
kal jobban tudják érvényesí-
teni saját közösségi célkitűzé-
seiket.  MTI
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Megyénk mezővárosi
jellegű települése
1877-ben már járási 
székhely volt a telepü-
lés.
BALMAZÚJVÁROS. A nagy kiter-
jedésű város két jellegzetes 
alföldi táj, a Hortobágy és a 
Hajdúság határán fekszik. 
Balmaz nevével, pusztabir-
tokként, írott forrásokban 
először a XV. század elején 
találkozunk. A település neve 
1465-től Újváros. A Hunyadi-
ak alatt Újváros virágzó me-
zővárossá fejlődött. 

Mária Terézia 1753-ban az 
Andrássy családnak adomá-
nyozta az újvárosi határt, akik 
aztán kialakították a majorsá-
gi gazdálkodást. A másik ne-
vezetes akciójuk volt a német 
lakosság Újvárosra telepítése 
1766-ban. A falu 1798-ban a 
Semsey család birtoka lett. 
Ők telepítettek a faluba Kassa 
környékéről félszlovák katoli-
kusokat uradalmi cselédnek. 
A XIX. század második felé-
ben megindult itt is a kapita-
lizálódás, s a már korábban is 
di/erenciált lakosság réteg-
ződése felgyorsult. Újváros-
on a zsellérek száma mindig 
az országos átlag felett volt. 
Emiatt is a magyarországi ag-
rárszocialista szervezkedések 
és mozgalmak egyik legerő-
sebb bázisa és színhelye lett. 

Városi címet kapott
1877-ben megváltozott a tele-
pülés közigazgatási beosztása, 
Újváros Szabolcs vármegyétől 
Hajdú vármegyéhez került és 
járási székhely lett. A II. világ-
háborút követően a község-
ben, elsőként az országban, 
jelentették be a földosztás 
megkezdését. Az ’50-es évek 

kényszerű kollektivizálását 
követően 10 termelő szövet-
kezet alakult, amiből végül 
kettő maradt. Balmazújváros 
1989. március 15-én ismét vá-
rosi címet kapott.

Dinamikusan fejlődik
Balmazújváros lakosság-
száma jelenleg 18 067 fő. A 
város idegenforgalmi von-
zerejét a településközpont 
jellegzetes és hangulatos me-
zővárosi megjelenése adja. 
Műemlékjellegű értékeink: a 
Semsey-kastély, a római ka-
tolikus és magyar református 
templom, a német reformá-
tus templom, a Városháza, 
a Veres Péter emlékház, a 
Kishortobágyi Csárda, a Bat-
thyány u. 26. sz. alatt lévő la-
kóház, a Semsey Andor Mú-
zeum. Balmazújváros a népi 
hagyományok őrzője a kéz-
műves kismesterségek mű-
velésében, mint citerakészí-
tés, vesszőfonás, szíjgyártás, 
kalapkészítés, nádművesség, 
fazekasság. 

Városi fürdőnk 1994-től 
rendelkezik gyógyvíz mi-
nősítési tanúsítvánnyal. 
Sikeres pályázatunknak kö-
szönhetően 2012-től a Ka-
milla Gyógy-, Termál- és 
Strandfürdő fedett részleggel 
is rendelkezik, így 4 új me-
dence, szaunaparadicsom 
(rönk szauna, bio-, infra-, 
=nnszauna, gőzfűrdő, 
Kneipp medence és csob-
banó), gyógyászati részleg, 
egészségturisztikai szolgál-
tatások fogadják az ide érke-
zőket – tudtuk meg dr. Veres 
Margittól, a Balmazújvárosi 
Járási Hivatal vezetőjétől. 
 HBN

Dr. Veres Margit  FOTÓK: ARCHÍV

Dr. Veres Margit, a Balmazújvárosi 
Járási Hivatal vezetője.

Dr. Veres Margit1972-ben született 
Debrecenben. 1996-ban a Miskolci 
Egyetemen jogászként doktorált, 
majd 2009-ben ugyanitt közgazdász-
jogász diplomát szerzett. 1999-ben 
szakvizsgázott. 1997-től az APEH 
jogtanácsosaként dolgozott. 2002 
és 2007 között szintén az APEH jog-
tanácsosaként tevékenykedett, majd 
2007 és 2009 között újra Balmazúj-
város aljegyzője volt. 2009-ben Bal-
mazújváros jegyzőjévé választották, 
mely tisztségét mostani kinevezéséig 
töltötte be.

Névjegy

A Balmazújvárosi Hivatal székhelye:  
Balmazújváros, Kossuth tér 3.
A balmazújvárosi járás települései: 
Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, 
Tiszacsege, Újszentmargita

Települések

Többször is székhelyként 
működött Berettyóújfalu
A település 1979. január 
elsejével kapott városi 
rangot.
BERETTYÓÚJFALU. A település 
környéke az ókor óta lakott. 
Berettyóújfalu történetének 
egyik legjelentősebb dátuma 
1608. május 23-a, ezen a na-
pon nyert hajdúkiváltságot 
Báthory Gábor fejedelemtől, 
de ezt a privilégiumát a szá-
zad végére elveszítette. E 
kiváltságolás azonban olyan 
jelentőségűnek bizonyult, 
amely évszázadokon keresz-
tül befolyásolta, meghatá-
rozta a helyi közösség törté-
nelmi tudatát. Az 1290 után 
kialakuló, majd a XIV. század 
első felében megerősödő 
szolgabírói járások székhely-
települései között többször 
megtaláljuk Berettyóújfalut. 
1872-ben – mint a sárréti járás 
négy szolgabírói szakaszának 
egyik központjában állítottak 
fel itt járásbíróságot. 1884-
ben a szakaszok járásokká 
alakultak, így Berettyóújfalu 
1884-től járási székhely lett. 
Ez a közigazgatási beosztás 
1918-ig maradt fenn.

Ugyanabban az épületben
A trianoni békeszerződés 
után Bihar vármegyének kb. 
negyedrésze maradt (26,2%) 
a magyar államhatáron be-
lül. Bihar megyét továbbra is 
fenntartották, és székhelye 
Berettyóújfalu lett. Berety-
tyóújfalut, csak ideiglenes 
központnak tekintették, de a 
település vezetői éltek a tör-
ténelem adta helyzettel és a 
vármegye „ideköltözésével” 
lendületes fejlesztés kezdő-
dött. Felépült a vármegye-

háza neoklasszicista épülete, 
mely most is járási hivatalnak 
ad otthont. Várad visszatér-
te kettős hatású volt a város 
számára. Visszakapta termé-
szetes részeit és székhelyét 
a vármegye, Berettyóújfalu 
azonban elcsendesedett. 

Változások
A II. világháborút követő-
en a vármegye „véglegesen” 
csonkává vált. Az 1950-es 
megyerendezés során Bihar 
megye északi része az ekkor 
létrehozott Hajdú-Bihar me-
gyébe, a déli – Sarkad és kör-
nyéke – pedig Békés megyébe 
olvadt be, ezzel Berettyóúj-
falu megyeszékhely szerepe 
is megszűnt. Közigazgatási 
vonzáskörzete ismét csak a 
járás területére korlátozó-
dott. 17 önálló tanácsú község 
közigazgatási központja lett. 
1984-ben szüntették meg a 
járásokat az országban.

1970-ben Berettyóújfa-
luhoz csatlakozott a Be-
rettyó másik oldalán lévő 
Berettyószentmárton. A te-
lepülés 1979. január 1-jével 
kapott városi rangot – tudtuk 
meg Pál= Anikótól, a Berety-
tyóújfalui Járási Hivatal veze-
tőjétől.  HBN

Pálfi Anikó

Pálfi Anikó, a Berettyóújfalui Járási 
Hivatal vezetője.

Pálfi Anikó 1975-ben született Berety-
tyóújfaluban. 1998-ban a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolai Karán építészmérnöki 
diplomát szerzett, 2002-ben a Pécsi 
Tudományegyetemen egyetemi Okle-
veles Építészként végzett, 2012–ben 
pedig a Debreceni Egyetem Megújuló 
energetikai szakértő szakirányú 
továbbképzésen zárta tanulmányait. 
2001 és 2009 között Biharkeresztes 
Polgármesteri Hivatalánál építésügyi 
hatósági területen, vezető tanácsos. 
2010 novemberében választották 
Berettyóújfalu alpolgármesterévé, mely 
feladatát hivatalvezetői kinevezéséig 
látta el.

Névjegy

A berettyóújfalui Okmányirodai 
Osztály (Kossuth u. 6.) ügyfélfoga-
dási rendje: hétfő, kedd, csütörtök 
8.00–16.00 óra; péntek 8.00–13.30 
óra között.
A biharkeresztesi Okmányirodai 
Osztály (Széchenyi u. 57.) ügyfélfo-
gadási rendje: hétfő, kedd, szerda, 
8.00–16.00 óra; péntek 8.00–13.30 
óra között.
A komádi Okmányirodai Osztály 
(Hősök tere 4.) ügyfélfogadási rendje: 
hétfő, szerda, csütörtök 8.00–16.00 
óra; péntek 8.00–13.30 óra között
Állandó ügyintézési helyszínek: 
Biharkeresztes (Széchenyi u. 57.), 
Komádi (Hősök tere 4.), Zsáka 
(Szabadság tér 1.), Körösszegapáti 
(Kossuth u. 62.).

Okmányirodák

Debrecen: a járás és
a megye központja is
Több jelentős fejlesztés 
is folyamatban van a 
cívisvárosban
DEBRECEN. Írott forrásban el-
sőként 1235-ben tűnik fel Deb-
recen neve. Mezővárosi ki-
váltságokat 1361-ben kapott, 
melyet a szabad királyi városi 
rang követett 1693-ban. 1849 
januárjában ideiglenesen az 
ország fővárosa lett, amikor a 
forradalmi kormány Pest-Bu-
dáról ide menekült. Az első 
világháború után a gazdasági 
válságból a turizmus nyúj-
tott kiutat. A város a második 
világháború alatt hatalmas 
veszteségeket szenvedett, az 
1944. augusztusi bombatá-
madások során az épületek 
fele elpusztult. Debrecen egy 
időre másodszor is az ország 
fővárosa lett. Itt ülésezett az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés, és 
száz napig itt tevékenykedett 
az Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány.

Múlt és jelen
A járások sok évszázados 
múltra tekintenek vissza, 
1983 és 2012 között azonban 
nem léteztek. Sajátosságuk 
abban rejlett, hogy egy regi-
onális önkormányzat (várme-
gye) a közigazgatási feladatait 
általános hatáskörű, területi 
munkamegosztásban műkö-
dő szervek, a (fő)szolgabírák, 
később a járási főjegyzők, 
majd a járási hivatalok útján 
látta el. A történelmi Magyar-
ország átfogó közigazgatási 
újraszervezésére 1876-ban 
került sor, Debrecen az átala-
kítások során lett járási szék-
hely. Az újonnan szerveződő 
Hajdú megye székhelye is 

Debrecen lett, de szabad ki-
rályi városi rangját megőrizve 
nem tartozott a megye fenn-
hatóság alá. A megye közigaz-
gatási beosztásának az alap-
ját 1876-ban vetették meg. 
Debrecen 1877-ben lett a bal-
mazújvárosi járás központja. 
A járás a nemesi vármegyék 
fennállása idején igazgatási 
és igazságszolgáltatási fórum, 
1948-tól csak igazgatási fel-
adatokat ellátó szerv volt. A 
járások ma az állam szerveze-
tének legalacsonyabb szintű 
területi és szervezeti egysé-
gei, amelyek a hatékonyabb, 
költségtakarékosabb és ügy-
félközpontú területi közigaz-
gatás megteremtése érdeké-
ben jöttek létre. Debrecenben 
a közműhálózat fejlesztése új 
iparterületek létrejöttét hoz-
hatja magával, a tömegközle-
kedés korszerűsítése a mun-
kaerő mobilitását növelheti. 
A városrehabilitációs program 
első ütemében négy kiemelt 
nagyberuházás valósul meg, 
mintegy 1,5 milliárd forint 
uniós támogatással. Kutatás-
fejlesztési és innovációs szol-
gáltató-központot jön létre 
több milliárd forint értékben. 
A város belterületén közel 
23,5 kilométernyi kerékpárút 
épült, részben európai uniós 
támogatással. A közeljövőben 
fog elkészülni a 2-es villamos 
vonala. A debreceni repülőtér 
közvetlen nemzetközi repü-
lőtéri és vasúti kapcsolattal 
rendelkezik. A regionális kiál-
lítási és vásárközpont a város 
déli részén, a Repülőtértől 
északra fekvő területen va-
lósul meg - közölte dr. Hajdu 
Sándor, a Debreceni Járási Hi-
vatal vezetője.  HBN

Dr. Hajdu Sándor

Dr. Hajdu Sándor, a Debreceni Járási 
Hivatal vezetője.

Dr. Hajdu Sándor 1981-ben született 
Debrecenben. Okleveles agrármérnök 
diplomáját a Debreceni Egyete-
men szerezte meg 2004-ben, ahol 
vidékfejlesztés szakirányon folytatott 
tanulmányokat. Jogász diplomá-
ját 2011-ben vette át. 2005-ig a 
nádudvari Nagisz Rt. állattenyésztési 
ágazatában dolgozott. Ugyanebben 
az évben köztisztviselői kinevezést 
kapott a Hajdú-Bihar Megyei Földhiva-
talba. 2009-ben a Hajdú-Bihar Me-
gyei Földhivatal Földügyi Osztályának 
vezetésére kapott megbízást, majd 
a Megyei Földhivatal jogutódjánál, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Földhivatalánál kapott hivatalvezetői 
kinevezést 2011-ben. 

Névjegy

A Debreceni Járási Hivatal székhelye: 
Debrecen, Kálvin tér 11.
A Debreceni Járási Hivatal települései: 
Debrecen és Hajdúsámson
A Járási Hivatal látja el az okmányirodai 
feladatokat, emellett egyes szociális-, 
valamint a szabálysértési ügyek is járási 
hatáskörbe tartoznak. Ezek mellett a 
járás részeként gyámhivatal, földhivatal, 
építésügyi- és örökségvédelmi hivatal, 
munkaügyi kirendeltség, népegész-
ségügyi intézet és állategészségügyi 
és élelmiszer-ellenőrző szakigazga-
tási szerv is működik Debrecenben. 
Hajdúsámsonban gyámügyi és egyes 
szociális ügyek intézésére van lehetőség.

Települések

Újból járási központ 
lett Derecske városából

Iklódiné Szilágyi Katalin

Iklódiné Szilágyi Katalin, a 
Derecskei Járási Hivatal vezetője.

Iklódiné Szilágyi Katalin 1967-ben 
született Derecskén. 1990-ben az 
Államigazgatási Főiskolán megszerezte 
diplomáját, majd 2011-ben a buda-
pesti Corvinus Egyetem költségvetési 
ellenőrzés szakon, s jelenleg a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kará-
nak közigazgatási menedzser szakának 
végzős hallgatója. 1990-ben 4 hónapig 
a Hajdúszovát Községi Tanácsnál 
volt igazgatási csoportvezető, 1991 
januárjától a Derecskei Polgármesteri 
Hivatalban kezdett titkárságvezetőként, 
1994-től pedig aljegyzőként dolgozott. 
2005 óta a város jegyzője, 2012-ben 
Tépe község jegyzői tisztségét is betöl-
tötte járási hivatalvezetői kinevezéséig. 
2012-ben címzetes főjegyzői címet
adományoztak számára.

Névjegy

A Derecskei Járási Hivatal székhelye: 
Derecske,  Köztársaság út 126. (az 
épületben Hatósági Osztály, Járási 
Gyámhivatal és Járási Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 
működik).
A derecskei járás települései: Derecske, 
Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, 
Kismarja, Konyár, Kokad, Létavértes, 
Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, 
Sáránd, Tépe. 

Települések

Balmazújvárosi Okmányirodai Osztály 
(Kossuth tér 3.) ügyfélfogadási ideje: 
hétfő, szerda 8.00–15.00; kedd 
8.00–18.00; csütörtök 8.00–10.30; 
pénteken 8.00–11.30 óra között.
Tiszacsegei Okmányirodai Osztály 
(Kossuth u. 5.) ügyfélfogadási ideje: 
hétfő, csütörtök, péntek 8.00–12.00; 
kedd 13.00–15.00, szerda 13.00–
18.00 óra között.

Okmányirodák

A térségben már a 16. 
században vezető sze-
repet töltött be.
DERECSKE. Bihar vármegye 
egyik leggazdagabb, észak-
nyugati részének legnépe-
sebb települése. Nemcsak 
uradalmi-kereskedelmi köz-
pontként funkcionált, ha-
nem közigazgatásilag is igen 
jelentős, fontos térségszer-
vezési feladatokkal rendel-
kező mezőváros volt. 

A település első írásos 
emléke a Váradi Regestrum 
1291-es összeírásából való, 
de régészeti leletek alap-
ján már a honfoglalás előtt 
is éltek a településen. Ki-
emelkedő fejlődése, térsé-
gi vezető szerepre törése a 
XVI. században kezdődött, 
amikor Bocskai István, majd 
ezt megerősítve 1631-ben I. 
Rákóczi György fejedelem a 
szabad hajdúváros kiváltsá-
gait adományozta Derecské-
nek. Bár a törökök 1659-ben 
és 1693-ban is feldúlták, és 
szabadalmait a Rákóczi-
szabadságharcot követően 
elvesztette, a következő 
évszázadokban mégis dina-
mikus fejlődést produkált, 
mezővárosi rangot szerzett. 
Az Eszterházy család egyik 
fő birtokának székhelye lett, 
gazdasági és kulturális ér-
telemben is kiemelkedett a 
környező települések közül. 

Járási székhely
Derecske 1884-tól jelentős 
közigazgatási funkciókat 
is betölt, már ekkor járási 
székhellyé vált: Derecske, 
Hajdúbagos, Hosszúpályi, 
Konyár, Monostorpályi, 

Sáránd és Vértes tartozott 
hozzá. A két világháború 
között hatásköre Derecs-
kére, Esztárra, Kismarjára, 
Hajdúbagosra, Konyárra, 
Pocsajra, Sárándra és Tépére 
terjedt ki. 1950-ben ide 
csatolták Hosszúpályit, 
Monostorpályit, Vértest, 
Nagylétát  és Kokadot is. Így 
1955 és 1979 között már 14 te-
lepülés tartozott a derecskei 
járáshoz, mely ekkor érte el 
legnagyobb kiterjedését. A 
járás 1979-ben szűnt meg.

Fejlesztések
A XX. században a világhá-
borúk és a történelem meg-
próbáltatásai miatt ugyan 
rövid időre elveszti térség-
beli vezető szerepét, azon-
ban az 1990-es évektől ismét 
virágzik a település, városi 
rangot szerez. Az elmúlt 
két évtizedben a városban 
számos fejlesztés zajlott: új 
óvoda épült, felújították az 
általános iskolát és a főteret. 
Jelenleg szennyvíz, belvíz-
elvezetési és ivóvízminő-
ség-javítási beruházás van 
folyamatban – tudtuk meg 
Iklódiné Szilágyi Katalintól, 
a Derecskei Járási Hivatal ve-
zetőjétől.  HBN

Derecskei Okmányirodai Osztály 
(Rákóczi u. 10.) ügyfélfogadási ideje: 
hétfőn és csütörtökön 7.30–12.00 és 
12.30–16.00, kedden 7.30-12.00  és 
12.30-16.30,  pénteken 7-30-12.00 
óra között. Létavértesi Okmányirodai 
Osztály  (Kossuth u. 4.)  ügyfélfogadási 
rendje: hétfőn, kedden és csütörtökön 
7.30 és 16.30 óra között.
Állandó  ügyfélfogadási helyszínek: 
Hosszúpályi (Szabadság tér 6. ) 
Létavértes (Kossuth u. 4.) Mikepércs 
(Szabadság tér 4.) Pocsaj (Petőfi u. 75.) 
Az ügyfélfogadási idő a központi hivatal-
ban és a kirendeltségeken is munkanap-
okon hétfőtől csütörtökig 8.00–16-30 
óra között, pénteken 8.00 órától 14.00 
óráig tart.

Okmányirodák

A Berettyóújfalui Járási Hivatala 
székhelye: Berettyóújfalu, Dózsa Gy. 
17–19. sz. A berettyóújfalui járás 
települései: Ártánd, Bakonszeg, 
Bedő, Berekböszörmény, Berettyó-
újfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő,  
Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, 
Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, 
Magyarhomorog, Mezőpeterd, 
Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, 
Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka.

Települések
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A Hajdúság gazdasági, 
kulturális központja
A hajdúk utódai jelen-
tős szerepet vállaltak 
az 1848-49-es szabad-
ságharc küzdelmeiben.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A több 
mint harmincezer lakosú vá-
ros, az egykori Hajdúkerület 
székhelye, ma is a Hajdúság 
gazdasági és kulturális köz-
pontja. A környék már az 
őskortól lakott volt. A város 
neve a régi magyar nyelvben 
közszóként élt, és mohame-
dánt, iszlámhívőt jelentett. A 
falu a tatárjárás során elpusz-
tult. A XII-XIII. században 
újra benépesült és valamikor 
1290-1322 között a debreceni 
uradalom része lett. 1325-ben 
vásártartási jogot kapott. Me-
zővárosi rangját (oppidium) 
1410-ben, Zsigmond uralko-
dása alatt kapta. A híres tele-
pülésszerkezete a XV. század-
ra lényegében kialakult. 

Harcos hajdúk
A város nevének hajdú elő-
tagja egy, a XV. század utol-
só évtizedeiben kialakult, 
a nagyarányú állattenyész-
téshez és kereskedelemhez 
szükséges pásztor- illetve 
hajtó(hajdú)rétegre utal. E 
népesség a fegyverfogatáshoz 
is kitűnően értett. Helyzetük 
a XV. század végén válságos-
ra fordult, egzisztenciálisan 
veszélybe kerültek, és mivel 
jobbágynak visszamenni nem 
akartak, szabadcsapatokba 
szerveződve fokozatosan 
pásztorkatonákká lettek. A 
XVI. század második felétől 
a hajdú név már egyértel-
műen katonafoglalkozást 
fejezett ki. Legnagyobb tör-
ténelmi szerepüket Bocskai 

István szabadság-küzdelmé-
ben játszották. Részvételük 
a Bocskai-szabadságharcban 
nemcsak a felkelés katonai ki-
menetelét döntötte el, hanem 
a hajdúság sorsát is. Bocskai 
a győztes álmosdi csata után 
jutalmul mintegy ezer hajdú 
vitézt telepített le, nagyjából 
a mai hajdúvárosok területén, 
és kiváltságlevelével nemesi 
sorba emelte őket (1605.). 

Kállóból a császári katona-
sággal állandó összetűzésben 
lévő hajdúkat Báthori Gábor 
erdélyi fejedelem telepítette 
át Böszörménybe. A hajdúk 
utódai Sillye Gábor, a Hajdú-
kerület kormánybiztosának 
vezetésével jelentős szerepet 
vállaltak az 1848-49-es sza-
badságharc küzdelmeiben. A 
két világháború nagy véráldo-
zattal járt és hatalmas károkat 
okozott a város épületeiben. 
A II. világháború után meg-
indított szövetkezetesítés, 
majd az 1960-70-es évekbeli 
ipartelepítés átalakította Haj-
dúböszörmény társadalmi 
szerkezetét és arculatát. A te-
lepülés 1978-ig városkörnyék-
központként működött, majd 
1983-ig járási jogú városként, 
járásként is funkcionált.

Az utóbbi időben számos 
fontos fejlesztések és beru-
házások történtek a települé-
sen, mint például a strand- és 
termálfürdő-fejlesztés, a vá-
rosi piaccsarnok kialakítása, 
szennyvízberuházás, csator-
nahálózat-kiépítés, illetve a 
város főterének (történelmi 
városrész) teljes felújítása és 
játszóterek létrehozása – fo-
galmazott dr. Ficsor László, 
a Hajdúböszörményi Járási 
Hivatal vezetője.  HBN

Dr. Ficsor László  FOTÓK: ARCHÍV

Dr. Ficsor László, a Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal vezetője

Dr. Ficsor László 1969-ben szüle-
tett Nyíregyházán. 1993-ban az 
Államigazgatási Főiskolán igazgatás-
szervezőként végzett, majd 2001-ben 
a Szegedi Tudományegyetemen 
jogászként doktorált. Közbeszerzési 
menedzser és szakértő szakképesí-
tést szerzett, jogi és közigazgatási 
szakvizsgát tett. 1990-től 1998-ig 
ügyintézőként dolgozott Nyíregyházán 
a Megyei Társadalombiztosítási Igaz-
gatóságon, emellett 1993-ban rövid 
ideig Nyírpazony jegyző-helyettese 
volt, majd két évig Paszab jegyzője. 
1995-ben Vaja jegyzőjének, 2000-
ben Hajdúböszörmény jegyzőjének 
választották, mely tisztséget mostani 
kinevezéséig töltötte be. 

Névjegy

A Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
székhelye: Hajdúböszörmény, Bocskai 
tér 1.
A hajdúböszörményi járáshoz tartozó 
települések: Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog.
A hajdúböszörményi Okmányirodai 
Osztály (Bocskai tér 1.) ügyfélfogadá-
si rendje: hétfő és péntek 8.00–12.00 
óra; szerda 8.00–16.30 óra; csütörtök 
13.00–16.30 óra között.
A hajdúdorogi Okmányirodai Osztály 
(Tokaji út 4.) ügyfélfogadási rendje:
hétfő, kedd és csütörtök 8.00–12.00 
és 13.00–16.30 óra; péntek 
8.00–13.30 óra között.

Települések

Hajdúhadház: a mindig
újjászülető település
A többször elpusztí-
tott, majd tönkretett 
város mindig talpra 
állt.
HAJDÚHADHÁZ. A középko-
ri írásos forrásokban, a XII. 
századtól találkozunk a város 
nevével, mely Szabolcs Vár-
megyéhez tartozott. A XIV. 
században már templommal 
rendelkezett a település, me-
lyet a középkor folyamán 
több nemesi család mellett 
Zsigmond király, Szilágyi 
Erzsébet, és a Hunyadiak is 
birtokoltak. A település köz-
pontjában lévő dombon 1437-
ben egy egyhajós gótikus 
templomot építettek (nem 
elképzelhetetlen, hogy a régi 
romjain), melyet a későbbi-
ekben toronnyal egészítettek 
ki és fallal vettek körül. Had-
ház a XVI. században, a török 
hódítás és az ország részekre 
szakadásának időszakában 
sok pusztítást volt kénytelen 
elszenvedni. A tizenöt éves 
háború időszakában Hadház, 
sok más településhez hason-
lóan, szinte teljesen elnépte-
lenedett, és elpusztult.

Bocskai István, Magyar-
ország választott fejedelme 
1605-ben hajdúkat telepített 
le Hadházon is, és 1605. de-
cember 12-én, Korponán kelt 
oklevelében e településnek is 
városi rangot adományozott. 
A település 1872-ig volt sza-
bad hajdúváros. A dualizmus 
időszakában (1867–1918) és 
a Horthy-korszakban (1919–
1945) Hadház nagyközség-
ként, rendezett tanácsú vá-
rosként és megyei városként 
élte életét. 1872-ben épült fel 
a várost jelképező neoromán 

stílusú, kéttornyú református 
templom. A főtéren 1912-ben 
épült fel a Bocskai Szálloda, 
melynek épülete napjaink-
ban a Városházának és a Já-
rási Hivatal törzshivatalának 
egyaránt otthont ad. Ugyan-
ezen évben épült a Gazdasági 
Bank épülete is, mely 1955-től 
Művelődési Házként műkö-
dik. A második világháborút 
követően Hajdúhadház is a 
„szocialista fejlődés” útjára 
lépett, minek következtében 
eltűntek tanyái, virágzó pa-
rasztgazdaságai, gyönyörű 
lakó- és középületei, és szinte 
teljesen megszűnt a társadal-
mi önszerveződés a lakosság 
körében. Hajdúhadház 1936-
ban elveszített városi rangját 
a rendszerváltás időszakában, 
1989. március 1-én, a szom-
széd településsel, Téglással 
történő egyesítést követően 
nyeri el újra, Hadháztéglás 
néven. A két település külön-
válását követően, 1991. május 
1-én Hajdúhadház önállóan is 
megkapta a városi címet – ol-
vasható a település honlap-
ján.

Megerősödött szerep
– Hajdúhadház, bár korábban 
nem volt járási központ, de 
a település elhelyezkedése 
központi. A város térszer-
vező funkciót betöltő tele-
pülés, hiszen 2012 végéig a 
Hajdúhadházi Többcélú Kis-
térségi Társulás központja 
volt. Hajdúhadház térségi 
szerepe az elmúlt 20 évben a 
környező 2 település (Téglás, 
Bocskaikert) tekintetében 
megerősödött – mondta dr. 
Suba Tamás, a Hajdúhadházi 
Járási Hivatal vezetője.  HBN

Dr. Suba Tamás

Dr. Suba Tamás, a Hajdúhadházi 
Járási Hivatal vezetője

Dr. Suba Tamás 1974-ben született 
Debrecenben.
A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
történelem szakon végzett. 2005-ben 
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerzett diplomát. 2006-
ban a Sárospataki Polgármesteri 
Hivatalban kezdte el a közigazgatási 
pályáját, mint gyámhivatali ügyintéző. 
Két évvel később a Sárospataki Pol-
gármesteri Hivatal Jegyzői Irodájára 
került, ahol elsősorban személyügyi 
kérdésekkel, munkajogi problémákkal, 
a közmunka koordinálásával foglal-
kozott. 2011. január 1-jétől, 2012. 
december 31-éig Hajdúhadház Város 
Önkormányzatának jegyzőjeként 
dolgozott.

Névjegy

A Hajdúhadházi Járási Hivatal székhe-
lye: Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
A hajdúhadházi járáshoz tartozó te-
lepülések: Bocskaikert, Hajdúhadház, 
Téglás.
A hajdúhadházi Okmányirodai Osztály 
(Dr. Földi János utca 4.) ügyfélfoga-
dási rendje: hétfő, kedd 8.00–12.00, 
szerda 8.00–18.00, péntek 
8.00–11.00 óra között.
A téglási Okmányirodai Osztály (Kos-
suth u. 43/a.) ügyfélfogadási rendje: 
hétfő és csütörtök 8.00–15.00 óra, 
szerda 8.00–17.30 óra között.

Települések

A lakosság ma is őrzi a 
hajdú hagyományokat
A város vonzerejét 
a termálfürdő és az 
egyedülálló struccfarm 
biztosítja.
HAJDÚNÁNÁS. A település első 
írásos emlékei a XIII. század-
ból maradtak ránk. A város 
életében azonban az 1605-ös 
év az igazán meghatározó, 
hiszen a korponai kiváltság-
levéllel Bocskai István feje-
delem ekkor adományozott 
városi jogot az itt letelepedő 
hajdúknak a környékbeli hat 
ősi hajdú város mellett. A 
Bocskai-féle hagyományok 
ápolása, a harcoló hajdú 
szemlélet adta örökség olyan 
kitartásra, nemességre ne-
velte a helybelieket, amelyek 
révén az első világháborúig 
sokrétű és gazdag, elsősor-
ban önfenntartó hagyomá-
nyokon nyugvó, kulturális és 
igazi szellemi közösség épült. 
Nánás városát 1605-től pallos 
jog is megillette. Az igazság-
szolgáltatást a kapitány és a 
12 esküdt gyakorolta. Az 1951-
ig működő Járásbíróság 1909-
ben önálló eklektikus épüle-
tet is kapott a város szívében.

Hagyományok ápolása
A trianoni békediktátumot 
követően Magyarországon je-
lentős mértékben lecsökkent 
a korábban meglévő járások 
száma, ám amikor az 1940-es 
évek elején a területek egy 
részét visszacsatolták, Hajdú-
nánást járási joggal ruházták 
fel. Az 1950-es évektől, ismét 
maga szervezte meg a telepü-
lési és államigazgatási felada-
tait. A hajdúk letelepedéséig 
visszanyúló mezőgazdasági 
hagyományok, például a szal-

mafonás, állattenyésztés hát-
térbe szorításával erőteljes 
iparosodás vette kezdetét, és 
országos jelentőségű üzemek 
telepedtek meg a térségben. 
1962-ben megnyitotta kapuit 
a híres városi fürdő. A város 
igazi vonzerejét manapság 
is ez a termálfürdő, illetve az 
egyedülálló struccfarm bizto-
sítja. A fürdő szolgáltatásait a 
kor követelményeihez igazít-
va, arra építve és a régi hajdú, 
illetve népi hagyományokat 
felelevenítve gazdag kulturá-
lis programok várják jelenleg 
a Hajdúnánásra látogatókat. 
A városba érkezők számára 
a XVIII. századi református 
templom, a XIX. századi haj-
dúsági tájház és a mezőgazda-
sági településekre jellemző, 
városházával, egykori járásbí-
rósági épülettel, Kossuth- és 
Bocskai-szobrokkal is díszített 
napszerkezetű főtér nyújthat 
igazi látványosságot – mondta 
dr. Orosz Erika, a Hajdúnánási 
Járási Hivatal vezetője.  HBN

Dr. Orosz Erika

Dr. Orosz Erika, a Hajdúnánási 
Járási Hivatal vezetője.

Dr. Orosz Erika 1979-ben született 
Hajdúnánáson. Középiskolai tanul-
mányait a hajdúnánási Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnáziumban végezte. A Mis-
kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán 2003-ban jogászként doktorált, 
majd 2006-ban ugyanitt a Gazdaság-
tudományi Karon közgazdász-jogász 
diplomát is szerzett. 2003-tól a 
hajdúdorogi polgármesteri hivatalban 
dolgozott. 2007-től a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzatnál alelnöki 
titkár, majd 2010-től közgazdasági 
főosztályvezető volt. Közben jogi 
szakvizsgát is szerzett.

Névjegy

A hajdúnánási Okmányirodai Osztály 
(Köztársaság tér 1.) ügyfélfogadási 
rendje: hétfőn 8.00-12.00 és 12.30-
16.00 óra; kedden 8.00-12.00 óra; 
szerdán 8.00-12.00 és 12.30-17.00 
óra; csütörtökön 8.00-12.00 óra kö-
zött. A polgári Okmányirodai Osztály 
(Zólyom utca 5.) ügyfélfogadási rend-
je: hétfőn és szerdán 8.00-12.00 óra; 
csütörtökön 8.00-12.00 és 13.00-
18.00 óra; pénteken 8.00-13.30 
óra között. A települési ügysegéd 
ügyfélfogadása: Újtikoson, szerdán 
8.00-16.00, pénteken 8.00-14.00; 
Görbeházán hétfőn 9.00-12.00 és 
csütörtökön 12.30-15.00 között; 
Tiszagyulaházán csütörtökön 8.00-
16.00; Folyáson minden hónap első 
hétfőjén 12.30-13.30 óra között.

Okmányiroda 

A gyógyulni vágyók  
legkedveltebb helye

Dr. Györgyi Zoltán 

Dr. Györgyi Zoltán, a Hajdúszobosz-
lói Járási Hivatal vezetője.

Dr. Györgyi Zoltán 1969-ben született 
Berettyóújfaluban. Jogász diplomáját 
2004-ben szerezte meg. 1998-
2004-ig a hajdúszoboszlói Városi 
Gyámhivatalnál dolgozott, majd 
a Báránd Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjeként 
tevékenykedett. Később a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat főjegyzője volt, 
járási hivatalvezetői kinevezéséig.

Névjegy

A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 
1/B. A hajdúszoboszlói járáshoz tarto-
zó települések: Ebes, Hajdúszoboszló, 
Hajdúszovát, Nagyhegyes, Nádudvar. 
A legújabb kori közigazgatási átszerve-
zés során evidenciaként mutatkozott, 
hogy a város járási székhely legyen, 
mely rangot 2013. január első napjá-
tól kezdődően jogszabályok biztosítják 
számára. Ennek legfontosabb és a 
lakosság számára legkézzelfoghatóbb 
hozadéka, hogy a szoboszlói polgárok 
helyben intézhetik államigazgatással 
összefüggő ügyeiket.

Települések

A Hajdúnánási Járási Hivatal 
székhelye: Hajdúnánás, Bocskai utca 
12-14. Ezen a helyszínen találhatóak 
a hatósági osztály, a gyámhivatal, az 
állategészségügyi és élelmiszerbiz-
tonsági-lánc szerv, a falugazdász, a 
munkaügyi központ központi ügyin-
tézési helyszínei. A hivatal állandó 
ügyfélszolgálatot tart fenn Polgáron, 
a Kiss Ernő u. 8. szám alatt a helyi 
szociális és gyámügyek intézésére. 
A Polgáron lévő munkaügyi központ 
továbbra is a Barankovics téren, míg a 
falugazdászu a Hősök utcán várja az 
ügyfeleket. 
A hajdúnánási járáshoz tartozó 
települések: Hajdúnánás, Polgár, 
Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza, 
Folyás

Települések

1925-ben egy kutató-
fúrás során igaz kincsre 
bukkantak.

HAJDÚSZOBOSZLÓ. A Debre-
centől 21 km-re fekvő al-
földi város, Magyarország 
egyik legnagyobb termál-
vizű fürdőhelye. A város az 
Alföld keleti-északkeleti ré-
szén terül el a Tiszántúlon. 
Szoboszló  első írásos említé-
sét először 1075-ben találjuk 
I. Géza adománylevelében, 
melyben az újonnan alapí-
tandó garamszentbenedeki 
apátságnak adományozta 
Szoboszlóvásár királyi vámjá-
nak felét.

Bocskai István hajdúkkal 
telepítette be 1606-ban, innen 
kapta az eredetileg szláv ere-
detű településnév a „hajdú” 
előtagot (bár ez az elnevezés 
csak a 19. században terjedt 
el). A budai török pasa 1660-
as hadjárata, a Szejdi-dúlás 
szinte teljesen elpusztította a 
települést. Hajdúszoboszló és 
környékének közbiztonsága 
a 19. század közepén gyenge 
lábakon állt.

Európa szerte híres gyógyvíz
A város élete 1925. október 
26-án változott meg, ami-
kor is egy kutatófúrás során 
olaj vagy gáz helyett csupán 
termálvíz tört fel 1091 méter 
mélységből. Két geológus 
Dr. Böhm Ferenc és Dr. Pávai 
Vajna Ferenc megalapozott 
kutatások után jelölte ki a 
szoboszlói próbafúrás helyét. 
A környékbeliek rendszeresen 
zarándokoltak a forráshoz, 
melynek furcsa illatú (kénes 
és jódos) vize nem csak mele-
gítésre volt alkalmas (73 Cel-

sius-fok) hanem mindenféle 
izületi bántalmakban szen-
vedő, derékfájós embereknek 
is csodás megkönnyebbülést 
okozott.

– A bizonyított gyógyha-
tások és a folyamatos fej-
lesztések következtében a 
város nemzetközi szinten is 
elismert gyógyhellyé vált. A 
fürdő és a város turisztikai 
szolgáltatóinak kínálata fo-
lyamatosan igazodik a kiala-
kult trendekhez, melyeket 
a hagyományos gyógyászati 
eljárásokkal ötvöznek. En-
nek köszönhetően széles a 
kínálati paletta az egészség-
turizmus területén Az ide lá-
togató vendégek egy helyben 
élvezhetik a gyógyvíz mellett 
kínált gyógykezelések jóté-
kony hatásait és próbálhatják 
ki a rekreácíó jegyében kínált 
wellness és :ttness életmód-
hoz igazodó szolgáltatásokat 
is. Hajdúszoboszló nemcsak 
a gyógyulni vágyó, hanem 
az egészségüket megőrző ké-
nyeztetésre vágyó emberek 
számára is ideális turisztikai 
célterület – mondta dr. Györ-
gyi Zoltán, a Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal vezetője.

A város legjelentősebb 
fejlesztései, beruházásai az 
Európa-hírű  fürdőkomp-
lexumhoz köthető, mint a 
gyógyfürdő, a strand vagy 
a csúszdaparadicsom. A te-
lepülésen turisztikai látvá-
nyosságok is megtekinthetők 
az érdeklődők számára: töb-
bek között a  Bocskai István 
Múzeum, a Görög-katolikus 
templom, a Harangház és a  
Nemzetközi Modern Múze-
um – fűzte hozzá a járási ve-
zető.  HBN

A hajdúszoboszlói (Hősök tere 1/C) és 
nádudvari (Fő u. 76.) Okmányirodai 
Osztályok ügyfélfogadási rendje: hétfő 
8.00-16.30 óra; szerda:8.00-tól 
18.00-ig; Csütörtök és péntek 8.00-
12.00 óra között.

Okmányiroda
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Gyógyvize vetekszik a 
Hajdúszoboszlóéval
A településen áthaladó 
út kereskedelmi és hadi 
célból egyaránt fontos 
útvonalnak számított.
PÜSPÖKLADÁNY. A Tiszántúl 
középső részén, Hajdú-Bihar 
megye nyugati határán, há-
rom tájegység: a Hortobágy, a 
Nagykunság és a Nagy-Sárrét 
találkozási pontján fekvő iga-
zi alföldi város. 1984. január 
1-jével városi jogú nagyköz-
ségi, majd 1986-ban városi 
rangra emelkedett. A prehisz-
torikus kor legfontosabb em-
léke az egykori Kincses-dom-
bon feltárt körülbelül 4000 
éves katakomba sír-együttes, 
amely Európa-szerte is egye-
dülállónak számít. A Római 
Birodalom idején az itt átha-
ladó út mind kereskedelmi, 
mind hadi célból egyaránt 
fontos útvonalnak számított. 
A település feltehetően a 
X-XI. században keletkezett. 
Az a körülmény, hogy Püs-
pökladány fokozatosan köz-
úti és vasúti csomóponttá vált 
jelentősen befolyásolta a tele-
pülés, valamint a környező 
falvak gazdasági lehetőségeit 
is. Püspökladányban 1920-
ban termálvízre bukkantak, 
melyet 1987-ben gyógyvízzé 
minősítettek, melynek gyógy-
hatása vetekszik a hajdúszo-
boszlói gyógyvízzel. 1924-ben 
létrehozták a Magyar Királyi 
Erdészeti Szikkísérleti Tele-
pet – fogalmazott Vadász Fe-
renc Attila, a Püspökladányi 
Járási Hivatal vezetője.

A történelem folyamán a 
járás települési összetétele és 
maga a járási székhely is több-
ször változott a járások meg-
szüntetéséig, 1983 végéig. Je-

lenleg a Püspökladányi járás 
illetékessége Püspökladány, 
Báránd, Bihardancsháza, 
Biharnagybajom, Bihartorda, 
Földes, Kaba, Nagyrábé, 
Sáp, Sárrétudvari, Szerep és 
Tetétlen településekre terjed 
ki. Ez közel 40 ezer állampol-
gárt érint, akiknek az ügyeik 
intézésében a hivatal munka-
társai nyújtanak segítséget. 
– Célunk, hogy biztosítsuk 
azt a segítséget, amelyet az 
állampolgárok az ügyeik inté-
zése közben joggal elvárnak 
a hivataltól. A járási hivatal 
okmányirodai osztálya a Püs-
pökladányi Polgármesteri 
Hivatal földszintjén műkö-
dik, ahol minden munkanap 
reggel 8-tól 12 óráig, hétfőn 
15 óráig tartó nyitva tartással 
áll a lakosok rendelkezésére – 
fűzte hozzá a járási-vezető.

Vendégszerető városok
Turisztikai látványosságok 
közé tartozik a Püspökladányi 
Gyógyfürdő, a Farkas-szigeti 
arborétum, a Karacs Ferenc 
Múzeum, a patinás műemlék 
épületek, és sok köztéri alko-
tás, de ugyanígy számos ide-
genforgalmi látványossággal 
büszkélkedhet a járás vala-
mennyi települése. – Jó szív-
vel ajánlom a püspökladányi 
járást a természetet kedvelő 
és izgalmas vidéki hangulat-
ra vágyó vendégek számára, 
akik rengeteg kikapcsolódási 
forma közül választhatnak. 
Biztosíthatom őket az itt élő 
emberek vendégszeretetéről, 
és arról, hogy a pihenést kö-
vetően feltöltődve térhetnek 
vissza a hétköznapi életükbe 
– jegyezte meg Vadász Ferenc 
Attila.  HBN
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Vadász Ferenc Attila, a Püspökla-
dányi Járási Hivatal vezetője.

Vadász Ferenc Attila 1966-ban  szüle-
tett Püspökladányban. A Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskolán végezett 
1987-ben hadtáp ellátó tisztként. Az 
itt megszerzett polgári képesítése köz-
gazdász. 1989-től 1993-ig az APEH 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán 
dolgozott, mint főrevizor. 1993-2008 
között a K&H Bank munkatársaként 
vállalati és lakossági finanszírozással 
foglalkozott. 2005-től a bankon 
belül egy új szervezet, egy regionális 
szintű, majd egy központi irányító 
csapat tagjaként végezte a munkáját 
2008 júniusáig. Ezt követően a Pálfi 
István TISZK beindításában vállalt 
irányító szerepet a Püspökladány, 
Berettyóújfalu és Hajdúszoboszló 
kistérségekben, ahol hasznosíthatta a 
hálózatirányításban szerzett korábbi 
tapasztalatait, és többszázmilliós uni-
ós projektek megvalósításában, bo-
nyolításában működött közre. 2011-
től a Püspökladányi Polgármesteri 
Hivatal adócsoportjának munkáját 
irányítottamunkáját irányította járási 
hivatalvezetői kinevezéséig.

Névjegy

A Püspökladányi Járási Hivatal szék-
helye: Püspökladány,  Kossuth u. 6.
A püspökladányi járás telepü-
lései: Püspökladány, Báránd, 
Bihardancsháza, Biharnagybajom, 
Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, 
Sáp, Sárrétudvari, Szerep és Tetétlen
Püspökladányi Okmányirodai Osztály 
(Bocskai u. 2.) ügyfélfogadási ideje: 
minden munkanap reggel 8-tól 12 
óráig, hétfőn 15 óráig.

Települések

A város büszkesége
a rendezvénycsarnok
Az idegenforgalom 
további fejlesztésében 
gazdaságélénkítő lehe-
tőségek rejlenek.
NYÍRADONY. A város Hajdú-Bi-
har megye Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyével határos 
északkeleti peremén, Debre-
centől 26 km-re helyezkedik 
el. A Dél-Nyírség, az úgyne-
vezett Ligetalja tájegység 
egyik városi rangú települése, 
amely sokszínű kapcsolatot 
tart fenn a szabolcsi telepü-
lésekkel is. A település leg-
korábbi birtokosa a Gutkeled 
nemzettség volt. Adony és a 
szomszédos Guth nevű tele-
pülés az írott források tanú-
sága szerint már a XI. század-
ban lakott volt. A Ligetaljai 
Járás 1881-ben alakult, szék-
helye  Nyíradony lett. 1907-
ben újjászervezték, és ekkor 
megfelelő épület hiánya mi-
att Nyíracsád lett a székhely. 
1925-ben Szabolcs Vármegye 
a nyíradonyiak által megkez-
dett szolgabírói hivatal építé-
séhez hozzájárult, és 1926-tól 
ebbe az épületben (Jelenleg 
Kormányhivatal működteté-
sében álló HAHUSZO Kft. Ápo-
lási Otthona) a hivatal visz-
szakerült, így Nyíradony lett 
a Ligetaljai Járás székhelye. 
1950. március 16-án, - utol-
sóként az országban – meg-
szüntették, és példátlan mó-
don kettévágták. Nyírbéltek 
(akkoriban Penészlekkel 
együtt) Nyírgelse, Nyírlugos, 
Nyírmihálydi Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéhez, 
míg Nyírábrány (Fülöppel), 
Nyíracsád, Nyíradony és 
Nyírmártonfalva Hajdú-Bi-
harhoz került. A több mint 

20 éves város számottevően 
fejlődött, városképileg is lát-
ványosan újjászületett. 

Biztonságos város
A város infrastrukturális ellá-
tottsága jó színvonalú, az át-
adott, és épülő kerékpárutak, 
a városközpont rehabilitációs 
, valamint a szociális célú vá-
rosfejlesztések garantálják 
az itt lakók jólétét, a helyi 
vállalkozások, befektetők  
ösztönzését – mondta Verdes 
Jánosné dr., a Nyíradonyi Já-
rási Hivatal vezetője. Hozzá-
tette: a város büszkesége, az 
egyben  szimbólumát jelentő 
Harangi Imre Rendezvény-
csarnok, a legmodernebb eu-
rópai technológiával készült 
küzdőtérrel, feszített víztük-
rű  medencékkel ad helyet a 
sportokat kedvelőknek. Gim-
náziumi oktatás, a bölcsődei 
ellátás, a kistérségi szerepkört 
betöltő Szociális Központ, 
a rendőrőrs, katasztrófavé-
delmi őrs és a polgárőrség,  
egészségügyi központ és re-
mélhetően mentőállomás, 
adja az alapvető biztonságot 
a város (7985 fő)  és a térség 
lakosságának. – Komoly gaz-
daságélénkítő lehetőség rejlik 
az idegenforgalom további 
fejlesztésében, kihasználva a 
guthi erdők kivételes termé-
szeti adottságát. A 471. számú 
főútvonal város átívelő sza-
kaszainak korszerűsítése, a 
járáshoz tartozó települések 
tömegközlekedési kapcsola-
tainak fejlesztése, az ország-
határ közelségéből eredő 
előnyök kiaknázása a város 
elképzeléseit meghatározzák 
– fűzte hozzá a járási-vezető.
 HBN
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Verdes Jánosné dr., a Nyiradonyi 
Járási Hivatal vezetője.

Verdes Jánosné dr. 1968-ban 
született Baktalórántházán. Házas, 2  
gyermek édesanyja. Az Államigazga-
tási Főiskolán  1989-ben igazga-
tásszervezőként  diplomázott, majd 
2011-ben a Szegedi Tudományegye-
temen jogászként doktorált. 1989-től 
a nyíradonyi polgármesteri hivatalban 
volt igazgatási csoportvezető, majd 
1995-ben aljegyzőnek nevezték ki, 
mely tisztségét mostani kinevezéséig 
töltötte be. 

Névjegy

A Nyiradonyi Járási Hivatal székhelye: 
Nyiradony, Árpád tér 1.  A nyíradonyi 
járáshoz tartozó települések: Álmosd, 
Bagamér, Fülöp,  Nyíracsád, Nyíradony, 
Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Újléta, 
Vámospércs.
Nyíradonyi Okmányirodai Osztály 
(Kossuth u. 7.) ügyfélfogadási rendje: 
hétfő, kedd, péntek 8.00 - 12.00; 
szerda 8.00-12.00 és 13.00–16.30 
óra között.
Vámospércsi Okmányirodai Osztály 
(Béke u. 3.) ügyfélfogadási rendje: 
hétfő, kedd csütörtök: 8.00 - 12.00 és 
13.00 - 15.30; péntek 8.00 - 12.00 
óra között.
A települési ügysegéd ügyfélfogadása:
Bagamér: kedd és csütörtök 8.00-
16.30; Újléta: hétfő:8.00-16.30 és 
szerda 8.00-12.00; Álmosd: hétfő 
és csütörtök 8.00-12.00; Nyíracsád: 
hétfő és csütörtök 8.00-16.30
Nyírmártonfalva: szerda 8.00-16.30, 
péntek 8.00-14.00; Fülöp: hétfő, 
kedd, szerda 8.00-12.00

Települések

Hajdú-Bihar megye járási hivatalainak szakigazgatási szervei

Püspökladányi Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
Telefonszám: (+36 54) 517-215
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi 
Járási Hivatal Járási Földhivatala
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 11.
Telefonszám: (+36 54) 451-268
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
Cím: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
Telefonszám:(+36 54) 514-167
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
Telefonszám: (+36 54) 517-161

Hajdúhadházi Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 6.
Telefonszám: (+36 52) 583-430 
Fax:(+36 52) 583-432
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Telefonszám: (+36 52) 384-544

Balmazújvárosi Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.
Telefonszám: (+36 52) 580-102
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 
Telefonszám: (+36 52) 420-015 
Fax: (+36 52) 536-695
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni út 4/b.
Telefonszám:(+36 52) 580-010, (+36 52) 580-016

Hajdúnánási Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12-14.
Telefonszám:(+36 52) 383-664
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási 
Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.
Telefonszám:(+36 52) 570-081
Fax: (+36 52) 570-266
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási 
Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4090 Polgár, Barankovics tér 7.
Telefonszám: (+36 52) 573-437 
Fax:(+36 52) 573-438 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12-14.
Telefonszám: (+36 52) 570-182 

Berettyóújfalui Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
Telefonszám: (+3654)505-340
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
Telefonszám: (+36 54) 402-121
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal Járási Földhivatala
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 31.
Telefonszám:(+36 54) 402-058, (+36 54) 400-087, 
(+36 54) 500-178
Fax: (+36 54) 402-058/26,(+36 54) 500-178/26,(+36 
54) 400-087/26
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
Telefonszám:(+36 54) 505-310
Fax:(+36 54) 505-315
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 9.
Telefonszám: (+36 54) 505-250
Fax:(+36 54) 505-366
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 3.
Telefonszám:(+36 54) 542-010
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui 
Járási Hivatal III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4138 Komádi, Hősök tere 11.
Telefonszám: (+36 54) 545-000

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület
Telefonszám: (+36 52) 557-317
Fax: (+36 52) 273-588

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Járási Földhivatala
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 3.
Telefonszám: (+36 52) 557-795, (+36 52) 557-796, 
(+36 52) 360-984
Fax: (+36 52) 361-229
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. „B” épület
Telefonszám: (+36 52) 557-336
Fax: (+36 52) 557-311
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 20.
Telefonszám:(+36 52) 362-216
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 14.
Telefonszám:(+36 52) 557-280
Fax: (+36 52) 557-284

Derecskei Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási 
Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 126.
Telefonszám:(+36 54) 547-087,(+36 54) 410-177, 
(+36 54) 548-000
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási 
Hivatal Járási Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellen-
őrző Hivatala
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 126.
Telefonszám:(+36 54) 547-008

Nyíradonyi Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási 
Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4254 Nyíradony, Kossuth út 7.
Telefonszám: (+36 52) 203-095

Hajdúböszörményi Járási Hivatal
A járási hivatal szakigazgatási szervei
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Földhivatala
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.
Telefonszám:(+36 52) 561-176,(+36 52) 229-587, 
(+36 52) 229-381
Fax: (+36 52) 561-186
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 22.
Telefonszám: (+36 52) 227-759 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatala
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Telefonszám: (+36 52) 567-273 
Fax: (+36 52) 371-315 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközi u. 3.
Telefonszám:(+36 52) 560-300 
Fax: (+36 52) 560-301
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Telefonszám: (+36 52) 563-211
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Telefonszám: (+36 52) 563-283

A hivatalokban késséggel állanka az ügyfelek rendel-

kezésére FOTÓ: ARCHÍV
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek  
elérhetőségei

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
Cím: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
Uriné Kerékgyártó Anikó igazgató
Telefon:52/413-200
E-mail: debrecen@mkeh.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazga-
tási Szerve 
Cím: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.
Dr. Vizeli Sándor igazgató
Telefon: 52/238-103
E-mail: ep.hajdu@oep.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatósága
Cím: 4030 Debrecen, Diószegi u. 30.
Dr. Tischler István igazgató
Telefon: 52/526-295
E-mail: tischleri@oai.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Cím: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. „A” 
épület
Turi Zsolt Antal mb. hivatalvezető
Telefon: 52/238-193
E-mail: epitesugyi.hivatal@hbmkh.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.
Gábor Edit Melinda igazgató
Telefon: 52/521-020
E-mail: hajdu-erdeszet@nebih.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
Dr. Barcsa Lajos igazgató
Telefon: 52/533-924
E-mail: l.barcsa@nfh.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.
Dr. Nagy József mb. hivatalvezető
Telefon: 52/505-801
E-mail: debrecen_m@takarnet.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.
Kiss Zoltán Csaba igazgató
Telefon: 52/523-815
E-mail: hajdu-fm@nebih.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata

Cím: 4025 Debrecen, Piac u. 42-48. I. em.
Dr. Keserű Tibor igazgató
Telefon: 52/503-160
E-mail: hajdu@kimisz.gov.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/B
Szabó Tamás Bálint igazgató
Telefon: 52/507-130
E-mail: vezeto-hajdu@nkh.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Mező Barna igazgató
Telefon: 52/513-000
E-mail: hajdukh-mk@lab.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazga-
tási Szerve
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Mag Zoltán Tibor igazgató
Telefon: 52/522-390
E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
Dr. Fodor Mária megyei tisztifőorvos
Telefon: 52/420-015
E-mail: titkarsag@ear.antsz.hu
  
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 146.
Dr. Podmaniczky Gábor igazgató  
Telefon: 52/525-925
E-mail: hajdu-nti@nebih.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
Cím: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 13.
Dr. Kuglerné dr. Kurcsinka Ilona igazgató
Telefon: 52/501-111
E-mail: onyf_debrecen@onyf.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
Cím: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27.
Dr. Szegedi András igazgató
Telefon: 52/526-370 
E-mail: debrecen@rszsz.nrszh.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala
Cím: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.
Kiss Zoltán hivatalvezető
Telefon: 52/504-153
E-mail: gyamhivatal@hbmkh.hu 

A Munkaügyi Központ kirendeltségei

Munkaügyi Központ
Cím: 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.
Telefonszám: 52/513-000

Debreceni  Járási Hivatal  I. Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége
Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Telefonszám: 52/516-100
Debreceni  Járási Hivatal  II. Járási Munka-
ügyi Kirendeltsége 
Cím: 4287 Vámospércs, Béke út  3.
Telefonszám 52/591-422
Debreceni  Járási Hivatal  III. Járási Munka-
ügyi Kirendeltsége 
Cím: 4281 Létavértes, Árpád tér 8.
Telefonszám: 52/585-313
Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Mun-
kaügyi  Kirendeltsége
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Bocskai út 9.
Telefonszám: 54/505-250
Berettyóújfalui Járási Hivatal II. Járási Mun-
kaügyi  Kirendeltsége
Cím: 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 3.
Telefonszám: 54/542-010
Berettyóújfalui Járási Hivatal III. Járási 
Munkaügyi  Kirendeltsége 
Cím: 4138 Komádi, Hősök tere 11.
Telefonszám: 54/545-000

Püspökladányi Járási Hivatal Járási Munka-
ügyi Kirendeltsége 
Cím: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
Telefonszám: 54/517-161
Hajdúböszörményi  Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközi u. 3.
Telefonszám: 52/560-300
Hajdúnánási Járási Hivatal  I. Járási Munka-
ügyi Kirendeltsége 
Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.
Telefonszám: 52/570-080
Hajdúnánási Járási Hivatal II. Járási Munka-
ügyi  Kirendeltsége
Cím: 4090 Polgár, Barankovics tér 7.
Telefonszám: 52/573-430
Hajdúszoboszlói  Járási Hivatal Járási Mun-
kaügyi Kirendeltsége 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 14.
Telefonszám: 52/557-280
Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási  Mun-
kaügyi Kirendeltsége 
Cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/b.
Telefonszám: 52/580-010
Hajdúhadházi Járási Hivatal  Járási Munka-
ügyi Kirendeltsége 
Cím: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 6.
Telefonszám: 52/583-435

A támogatási lehetőségekről az ügyintézők bővebb tájékoztatást adnak  FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv változásai

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

A megyénkben a korábbi 5 kistérségi nép-
egészségügyi intézet változatlan formában 
járási intézetként végzi tovább a feladatát, 3 
járási népegészségügyi intézetünk illetékességi 
területe több járásra is kiterjed:
Debreceni Járási Hivatal Járási Népegész-
ségügyi Intézet: Debreceni Járás
Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Nép-
egészségügyi Intézete: Berettyóújfalui Járás
Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete illetékességi 
területe: Balmazújvárosi Járás, Derecskei Járás, 
Hajdúhadházi Járás, Nyíradonyi Járás
Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete illetékességi 
területe: Hajdúböszörményi Járás, Hajdúnáná-
si Járás
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Nép-
egészségügyi Intézete illetékességi terüle-
te: Hajdúszoboszlói Járás, Püspökladányi Járás

Változások
A járási átalakítással kapcsolatban a kistérségi 
településeink felosztása tekintetében az alábbi 
változások történtek:
- Debrecen járáshoz került Hajdúsámson település

- Hajdúszoboszló járáshoz került Nádudvar 
település
- Balmazújvárosi járáshoz került Újszentmargita 
település
- Derecskei járáshoz került Pocsaj, Esztár, Kis-
marja, Tépe település.

A Szociális és Gyámhivatal változásai
Kiss Zoltán hivatalvezető
Cím: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.
Telefonszám: 06-52/504-153
Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 16:30 óráig
péntek: 8:00 - 14:00 óráig

Változások
Jelentős változás, hogy a megyében korábban 
működő 20 városi gyámhivatal helyébe 10 
járási gyámhivatalt állítottak fel, melyek a 
járási hivatalok szakigazgatási szerveiként 
működnek. A járási gyámhivatalok hatásköré-
be kerültek mindazon ügyek, melyeket eddig 
a városi gyámhivatalok és a jegyzők intéztek. 
Továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a 

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és az 
óvodáztatási támogatás ügyek. A járási gyám-
hivatalokhoz tartozó legfontosabb gyámügyi 
hatáskörök: ideiglenes hatályú elhelyezés; 
átmeneti – és tartós nevelésbe vétel; utó-
gondozás, utógondozói ellátás elrendelése; 
védelembe vétel; gyámsági, gondnoksági 
ügyek; családi pótlék természetben történő 
nyújtása; iskoláztatási támogatás folyósítása 
szüneteltetésének kezdeményezése; családi 
jogállás rendezése; örökbefogadási ügyek egy 
része; szülői felügyeleti jog; gyermektartásdíj 
megelőlegezése; kiskorúak és gondnokoltak 
vagyoni ügyei. Speciális hatáskörök: az örök-
befogadás engedélyezésével kapcsolatosan a 
Debreceni Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 
jár el megyei illetékességgel.

A népegészségügyi szakigazgatási szerv munkatársai 
naponta számos vizsgálatot végeznek  ILLUSZTRÁCIÓ: ÉKN

Álláskeresőknek
Az álláskeresés ideje 
alatt több támogatási 
forma is igényelhető.

DEBRECEN. A munkaügyi köz-
pont akkor tud az álláske-
resők részére, illetve az őt 
foglalkoztató munkaadónak 
támogatást nyújtani, ha az 
álláskereső együttműkö-
dik a kirendeltséggel, s az 
előírt időpontban jelentke-
zik. – 2013. január 1. napjától 
ügyfeleinknek lehetőségük 
van - a jogszabályi feltételek 
megtartása mellett - e-ma-
ilen keresztül kapcsolatot 
tartani a területileg illetékes 
munkaügyi kirendeltséggel. 
Az elmulasztott jelentkezés 
szankciót vonhat maga után 
(támogatások megvonása, 
ügyfél törlése a nyilvántar-
tásból) – tájékoztatott Mező 

Barna, a Munkaügyi Központ 
igazgatója.

Lehetőségek
Álláskereső (egyéb feltételek 
mellett) az lehet, aki meg-
változott munkaképességű 
személyek ellátásaiban nem 
részesül, az alkalmi foglal-
koztatásnak minősülő mun-
kaviszony kivételével mun-
kaviszonyban nem áll, és 
egyéb kereső tevékenységet 
sem folytat, és elhelyezkedé-
se érdekében az állami foglal-
koztatási szervvel együttmű-
ködik. Álláskeresési járadékra 
az az álláskereső jogosult, aki 
az álláskeresővé válását meg-
előző három éven belül leg-
alább 360 nap jogosultsági 
idővel (munkaviszonnyal, 
egyéni vagy társas vállalkozói 
jogviszonnyal) rendelkezik, 

munkát akar vállalni, de önál-
ló álláskeresése nem vezetett 
eredményre, és számára az 
állami foglalkoztatási szerv 
sem tud megfelelő munkahe-
lyet felajánlani. Egyéni vagy 
társas vállalkozói jogviszony 
esetén az is feltétel, hogy já-
rulék4zetési kötelezettségé-
nek az ügyfél eleget tett.

Emellett az álláskeresők-
nek lehetősége van nyugdíj 
előtti álláskeresési segélyre, 
utazási költségtérítésre, lak-
hatási támogatás igénylésére, 
önfoglalkoztatási támogatás-
ra, illetve foglalkoztatást elő-
segítő képzési támotagásra, 
illetve a  munkaadóknak/köz-
foglalkoztatóknak támogatás 
igénylésére. Az érdeklődők 
bővebb információkat a mun-
kaügyi kirendeletségeken 
kaphatnak.  HBN


