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Előszó 

 

Keszthely Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel együtt sikeresen pályázott a 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben” című 

projektjével a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, TÁMOP- 2.4.5-12/3 

számú pályázati kiírására. A projekt a Keszthelyi Kistérség 16 településén és annak 

központjában, Keszthelyen valósít meg olyan helyi, innovatív kezdeményezéseket, melyek 

érdemben járulnak hozzá a munka és a magánélet összehangolásához.  

A város Önkormányzata megbízta a Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Kft-t, hogy készítsen egy tanulmányt, melyben bemutatja a Keszthelyen, mint járási székhelyen 

megtalálható hivatalokat, intézményeket; térképezze fel az ügyfélfogadási időket és tegyen 

javaslatokat a minél racionálisabb ügyintézési idők kidolgozására, a várakozási idők 

csökkentésére - a munkavállalók igényeit figyelembe vevő intézményi nyitva tartás 

lehetőségének bemutatására, és a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés alakulására, valamint 

tárja fel az ezeken a területeken jelentkező problémákat.  

 

A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem 

oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére, 

„munkahelyről való elkéredzkedésre” sor kerülne. A hivatali nyitvatartási idők, a bankok 

nyitvatartási ideje, a bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi rendelők rendelési 

ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek 

munkarendjéhez. Ez nemcsak a munkavállalók számára jelent plusz terhet, hanem a munkáltató 

számára is káros termelés-kieséssel, ezáltal pedig bevétel-csökkenéssel járhat. Az egyes 

intézmények kevéssé összehangolt működési ideje, illetve munkamódszere különösen egyes 

esetekben különösen nehézzé teszi az ügyintézést. Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a 

helyi közlekedési nehézségek is, amelyeket a helyi és helyközi tömegközlekedési járatok 

menetrendjeinek nem megfelelő összehangolása okoz. 

 

Elsősorban a gyermekes családoknál gyakori probléma a munka és a családi élet időbeli 

összeegyeztethetetlensége. Különösen fennáll ez a probléma a délután, este, éjszaka vagy 

váltott műszakban dolgozókra. Ez utóbbi az egész család időbeosztását meghatározza, és 

időnként megakadályozza, hogy a dolgozó családbeli szerepét betöltse, ez pedig nemegyszer 

vezet a házasság tönkremenéséhez, a család felbomlásához. A munka-család konfliktusok 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=t%C3%A1mop&source=web&cd=1&ved=0CG0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nfu.hu%2Fdoc%2F5&ei=nd37T-6OGcqk4gTlou2RBw&usg=AFQjCNHlrXCXzzNh6qCuBP5hufEiWPHUHA&cad=rja
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egyik legjelentősebb forrása az időtényező. Erre a meghatározó problémára megoldást jelenthet 

a rugalmas munkaidő alkalmazása, amely bizonyos szabadságot adna a munkavállalónak ideje 

ésszerűbb beosztásához, és így hozzásegítné a családi szerepek „betöltéséhez”.  

A munkaidő rugalmas kezelése kifejezetten előnyös a családi vagy egyéb kötelezettségeik 

miatt kötött munkaidőt nem vállalható munkavállalók számára. A távmunkások rugalmasabb 

beosztással, de többet dolgoznak irodai társaiknál. Az önállóság, a rugalmas idő- és 

feladatbeosztás, a kreativitás fokozott igénye általában ösztönzőleg hat a távmunkásokra. 

Ugyanezek a tényezők viszont nyomasztóak lehetnek azokra, akik nem képesek a 

megnövekedett önállóságot és felelősséget vállalni. A fokozott stressz általában akkor okoz 

gondot, ha a munkaadó minden probléma megoldását (pl. a munkafeltételek biztosítását) a 

munkavállalóra hárítja át. A munkaidőből kivett távollétek száma jelentősen csökkenthető a 

távmunka-foglakoztatással. A távmunka, illetve a munkavégzés nem helyben történő végzése 

vonatkozásában, az általánosan ismert kockázati tényezők mellett meg kell említeni annak az 

eshetőségét, hogy a munka és magánélet határai elmosódhatnak. Sokan nem gondolják, hogy a 

távmunka egyik legvonzóbb tulajdonsága a rugalmas munkaidő komoly veszélyeket rejt 

magában. A távmunkásnak magának kell beosztania a feladatait és az elvégzésükhöz szükséges 

időt. Ha nem találja meg az önmaga és családja, környezete számára megfelelő kereteket, 

munkavégzése és a magánélete összemosódik, ez pedig konfliktusok hosszú sorának 

kialakulását eredményezi. 

 

Az tanulmányunk célja egy olyan átfogó helyzetértékelés, amely egyrészt bemutatja Keszthely 

térségének ügyintézési lehetőségének helyzetét, másrészt hozzájárul a felmerült problémák 

megoldásához.  

A közelmúltban lezajlott közigazgatási átalakulások miatt nem tehetjük meg, hogy a járásokról 

nem ejtünk szót a tanulmányban, hisz a felállítandó járási hivatalok különösen nagy segítséget 

és könnyebbséget fognak jelenteni az ügyintézésben. A Keszthelyi járásba négy kistérség 

települései (Keszthelyi-, Hévízi-, Zalaszentgróti-, Pacsai Kistérség) tartoznak bele – részben 

vagy egészen. A tanulmányban nem térünk ki a teljes járás 30 településére, csak a kistérségi 

16; ill. Hévíz városára.  
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1. Kistérségek és járások, a magyar közigazgatás jellegzetes intézményei 

 

A kistérség földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló 

területi egység Magyarországon. Bár területének nagyságát tekintve a kistérség közel áll az 

egykori járáshoz, azonban nem tekinthető az utódjának, mivel nem a megye kihelyezett 

közigazgatási szerveinek illetékességi területét határozza meg. 2013-tól a statisztikai-

területfejlesztési kistérségek mellett államigazgatási (közigazgatási) területi egységként újból 

járásokat is kialakítottak, a két területi beosztás azonban nem esik egybe. 

A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át. A járás a megye 

részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községeket – 1950-1954 között esetleg városokat 

is – magába foglaló közigazgatási területi egység volt Magyarországon. A járások a XIII. 

században jöttek létre, valószínűleg 1232-ben. A történeti források szerint akkora volt a 

területük, amelyet abban az időben a legkorszerűbb közlekedési eszközzel, azaz lovon be 

lehetett járni: innen ered a járás fogalma, a járás jelentése. A járások lényegében a királyi 

vármegyék alközpontjai voltak, és a területükön ellátták elsősorban az adóösszeírást és a 

beszedést, valamint a határjárást és az igazságszolgáltatást is. Ez a rendszer az évszázadok 

során természetesen jó néhányszor változott, területük és feladatkörük módosult. A járások 

határai gyakran változtak, sokszor természeti, gazdasági, földrajzi, táji határokat, történeti, 

néprajzi csoportokat követtek. Sok esetben elnevezésükben is utaltak ilyen összefüggésekre. A 

járások keretei integráló tényezőként is hathattak a paraszti közösségek életére és műveltségére. 

A járások sajátossága abban rejlett, hogy a vármegye a közigazgatási feladatait általános 

hatáskörű, területi munkamegosztásban működő szervek, azaz a főszolgabírák, később a járási 

főjegyzők, majd a járási hivatalok útján látta el. Ettől a modelltől csak a Tanácsköztársaság 

idején, valamint 1950-1971 között volt eltérés, amikor a járásokban választott tanácsok 

működtek. A járási beosztás meglehetősen változékony volt, nem volt a közigazgatási beosztás 

stabil, kiszámítható eleme. Magyarország akkori területén 1914 végén 442 járás volt. A járások 

száma a második világháború befejezésekor 140 volt. Számuk a tanácsrendszer 1950-es 

megalakulásakor 150-re emelkedett, majd fokozatosan csökkent, egészen az 1983. december 

31-i megszűnésükig, amikor már csak 83 járásunk volt. 

 

A magyar kormány 2011 augusztusában közreadott önkormányzati reformtervezete szerint 

ismét létrehoz járásnak nevezett közigazgatási egységeket. A járások 2013-ban jöttek létre 

ismét Magyarországon. A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek T/6590. számú 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
http://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2012/05/Jarasok-T06590.pdf
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törvényjavaslatot a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról. (forrás: parlament.hu/irom39/06590/06590.pdf) 

Az Országgyűlés 2012. június 4-i döntésével megszületett a törvényi szabályozás a járási 

hivatalok kialakításáról; így a parlament megszavazta a járási törvényt 2012. június 25-én. 

(2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról). 2013. január 1-jétől új közigazgatási szervekként járási hivatalok jöttek létre, 

így Magyarország megyéi 29 éves szünet után ismét járásokra tagolódnak. A korábbiaktól 

eltérően a járási hivatalok hatásköre valamennyi városra és községre kiterjed, Budapesten pedig 

kerületenként kerületi hivatalok működnek hasonló feladattal. Megyénként 6–18, összesen 175 

járás jött létre. 

A járási rendszer kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam 

kialakításának egyik eleme, amelyről 2011 őszén határozott a Kormány. Az Országgyűlés által 

2012. június 25-én elfogadott járási törvényt széles körű egyeztetés és konzultáció-sorozat 

előzte meg. A járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a 

helyi államigazgatási rendszer megújításáról rendelkező 2012. évi XCIII. törvény 2012. július 

7-étől hatályos. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás 

legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, 

szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető 

közelségben és magas minőségben biztosítják. 

A járási hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai 

irányításukat, valamint a járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 

13.) Kormányrendelet szabályozza. A Kormányrendelet összesen 198 járás kialakításáról 

rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a kerületeknek megfelelő területi beosztásban) 

található. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten 

intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A járási hivatalokhoz kerültek a jegyző 

hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, valamint a megyei kormányhivatalok 

szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek. A kormány kiemelt célja, hogy a járási rendszer keretein belül, 

országos hálózatként – mintegy 380 helyszínen 3000 munkaállomással – 2014-től megkezdjék 

működésüket az új integrált ügyfélszolgálatok, a kormányablakok. 

  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_j%C3%A1r%C3%A1sainak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_j%C3%A1r%C3%A1sainak_list%C3%A1ja
http://www.jaras.info.hu/jogszabalyi-hatter/jarasi-torveny
http://www.jaras.info.hu/jogszabalyi-hatter/kormanyrendelet-a-jarasi-hivatalokrol
http://www.jaras.info.hu/jogszabalyi-hatter/kormanyrendelet-a-jarasi-hivatalokrol
http://www.jaras.info.hu/jarasi-hivatalok/jarasi-hivatalok-feladatkore
http://www.jarasikormanyablak.hu/kormanyablakok/
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1.1. A Keszthelyi Kistérség és a Keszthelyi járás kialakulása 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 15 tagtelepülése a Nyugat- dunántúli 

Régió területén, Zala megye keleti részén, a Balaton, Kis-Balaton, a Keszthelyi –hegység, a 

Zala folyó völgye mentén helyezkedik el. A tervezési-statisztikai kistérség kialakulását 

megelőzően az önszerveződés nyomán 3 önkéntes fejlesztési, funkcionális társulás működött a 

területen: a Kis-Balaton Térségi Társulás, a Tátika - Rezi Régió Önkormányzati Társulás és a 

Keszthely - Hévízi Kistérségi Fejlesztési Társulás. Az önkéntes kistérségek 40-45 tagtelepülést 

fogtak össze, megye és régióhatárokat is átlépve. A 244/2003. (XII. 18.) sz. 

Kormányrendeletben meghatározott követelmények szerint 2004. július 21-én az említett három 

önkéntes társulásból megalakult a Keszthely - Hévíz Kistérség Fejlesztési Többcélú Társulása. 

A Társulás a következő 27 települést foglalta magába: Keszthely (a székhely település), 

Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, 

Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, 

Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaköveskút, 

Zalaszántó, Zalaszentmárton és Zalavár. Az önkéntes társulás, a Keszthely - Hévíz Kistérségi 

Fejlesztési Társulás kiemelt feladata volt már a kezdetektől (1994) a területfejlesztés, a régiós 

gazdaság élénkítése, az örökségtémák és helyszínek megóvása, a turisztikai vonzerők bővítése, 

s a feladatok a tervezési statisztikai kistérség megalakulásával (2004) csak tovább bővültek. A 

Társulási Tanács, mint a Társulás legfőbb irányító szerve által meghatározott feladatok 

adminisztrációs teendőit a Társulás munkaszervezete látja el, amelynek személyi állománya 

2005-től kibővült. Ennek hátterében a többcélúság jegyében a Társulás által folyamatosan 

felvett új feladatok álltak. A vonatkozó törvény szerint átalakult Társulás 2005 júliusától a 

Keszthely - Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás nevet vette fel. A Társulás életében jelentős 

változást hozott a 2007-es év, mert ekkor napirendre került a kistérségek besorolásának 

módosítási lehetősége, amely nyomán Zala megyében számos változás következett be. A 

törvényi lehetőséggel élve a korábbi hat (zalaegerszegi, zalaszentgróti, keszthely-hévízi, 

nagykanizsai, lenti, letenyei) kistérségből három új (hévízi, pacsai, zalakarosi) megalakulásával 

9 kistérség jött létre. Ez a Keszthely – Hévízi Kistérséget olyan módon érintette, hogy 2007. 

szeptember 25-én a Társulás 27 településéből 11 kivált. Ebből 8 település: Alsópáhok, 

Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút az újonnan 

megalakuló Hévízi, további három - Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton - pedig a szintén 

új Pacsai kistérséghez csatlakozott. Ezt követően a 16 településre apadt Társulás új neve a 
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Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás lett. (Balatongyörök, Bókaháza, 

Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, 

Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár.)  

2014. január 1-től Balatongyörök kivált a Társulásból. 

 

Keszthely a Nyugat-Balaton központja. 2013. január 1-től járási központ, ebből adóan a 

környező településekkel igen szoros kapcsolatban van.  

 

A Keszthelyi járás Zala megyéhez tartozik, székhelye Keszthely. Területe 535,93 km², 

népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 92 fő/km². Két város (Keszthely és Hévíz) és 28 

község tartozott hozzá. (A Keszthelyi járás a járások 1983. évi megszüntetéséig is létezett, és 

székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta mindvégig Keszthely volt. Az 

1950-es megyerendezésig Zala vármegyéhez tartozott, akkor Veszprém megyéhez csatolták, és 

csak 1978 végétől tartozott Zala megyéhez.) 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 

évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot 

határozott meg a járások számára. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél 

alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósul az 

államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag 

államigazgatási területi egységet jelentenek. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a 

gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, 

természetvédelmi igazgatási ügyek intézést vették át a településektől a járási hivatalok. A 

hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, 

mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont 

az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon 

hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal 

hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósul meg országszerte. A kormányablakok a területi 

közigazgatás gerincét alkotó megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok ügyfélszolgálati 

irodái, amelyekben jelenleg 150 féle ügyet lehet intézni munkanapokon reggel 8 és este 8 óra 

között. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
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2. Térségi jellemzők 

 

A 34 ezer állandó lakosú Keszthelyi kistérség népsűrűsége 99 fő/km
2
, (összehasonlításként, a 

járás népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 92 fő/km². Hévíz város: teljes népesség: 4663 fő; 

népsűrűség 526,47 fő/km
2
), ami egy kicsit alacsonyabb az országos átlagnál. A térséget sok 

szempontból el lehetne különíteni Balaton parti településekre és a tótól távolabb eső 

településekre. A Balaton partiak közül Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök 

lakosságszáma folyamatosan növekszik, bár nem a természetes szaporodás növekvő tendenciái 

nyomán, hanem a pozitív migrációs folyamatoknak köszönhetően. Keszthely és a háttérfalvak 

lakosságára az elöregedés, a természetes fogyás jellemző, mert a fiatalok a munka vagy a 

szélesebb körű szolgáltatási lehetőségek miatt elköltöznek a nagyobb településekre. A lakosság 

jelentős része a szolgáltató szektorban, azon belül is a főként nyári szezonra korlátozódó 

idegenforgalomhoz kapcsolódó munkakörökben talál munkát. Abban az időszakban az 

álláskeresők aránya csökken, viszont a téli hónapokban a tendencia megfordul. A kistérség 

központja a 20 ezer állandó lakossal rendelkező Keszthely a környék kulturális és oktatási 

központja is egyben. A város számos általános és középiskolával rendelkezik, s az immáron 

Veszprém központtal működő Pannon Egyetem Georgikon Kara is itt található. Az eredetileg 

agrárszakember képzéssel foglalkozó, 1797-ben alapított egyetem folyamatosan próbál a piaci 

igények szerint megújulni szélesebb spektrumú képzési kínálattal, s több száz felsőfokú 

végzettségű fiatalt bocsát ki évente. Azonban a megfelelő munkahely hiányában a magasan 

kvalifikált munkaerő nagyobb városokban keres munkalehetőséget, így jelentős a várost és a 

térséget elhagyó, felsőfokú végzettségűek aránya. Egészségügyi szolgálat terén a térséget 

ellátja a Keszthelyen működő Városi Kórház. A közművelődés ellátásában számos intézmény 

vesz részt, Keszthely központtal: a Balaton Színház és Kongresszusi Központ, a Fejér György 

Városi Könyvtár, továbbá múzeumok, mint a Helikon Kastélymúzeum, a Balatoni és a 

Georgikon Majormúzeum stb. A térségben a turizmus nyomán a frekventált helyzetű Balaton 

parti települések kedvezőbb gazdasági helyzetben vannak, míg a háttértelepülések falusi 

turizmusa közel sem olyan versenyképes. A Balatontól távolabb eső települések a nyugodtabb, 

csendesebb életfeltételek biztosításával, az olcsóbb telekárakkal tudnak előnybe kerülni.  

 

A természetes szaporodásra a régióban, akárcsak országos viszonylatban, a fogyás jellemző.  

A napjainkban jellemző csökkenő születésszám, valamint a várható élettartam 

meghosszabbodása következtében az európai társadalmak korstruktúrája átalakult. 
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Megnövekedett, és előre láthatóan tovább nő az idősek népességen belüli aránya. Az idősebb 

generációk létszámnövekedése számos egészségügyi, szociális, munkaerőpiaci és 

államháztartási problémát is felvet, melyek hosszú távú megoldásokat igényelnek. Lényeges 

foglalkozni az aktív időskor szerepével, az idősebb korosztály bevonása a mindennapok 

életébe. A nyugat-dunántúli régiót jellemző aprófalvas településszerkezet és a történelmi 

helyzet változása fokozottabban hozzájárult a népesség átlagéletkorának növekedéséhez a 

községekben, ahol a több évtizede tartó kedvezőtlen természetes népmozgalmi folyamatokat az 

aktív korú lakosság elvándorlása is erősítette. Népesség csökkenés tapasztalható az 500 fő alatti 

aprófalvakban. Ez a tény különösen érzékenyen érinti Esztergályhorvátit (437), Bókaházát 

(314), Szentgyörgyvárt (313), Vállust (130), Vindornyafokot (129), Gétyét (122), 

Vindornyalakot (86). Az alacsony népességhez elmondható, hogy az elvándorlás és az 

elöregedés egyaránt párosul, amelyek jól mutatják a települések lakosság megtartó erejének 

gyengülését. A Balaton üdülőkörzetben lévő településeken a térség lakosságának 

foglalkoztatásában meghatározó szerepet tölt be az idegenforgalom, a háttértelepüléseken 

jelentős a mezőgazdaság. A térségre jellemző aprófalvas településszerkezet szerepet játszik 

abban, hogy adott térség hátrányos helyzetének egyéb összetevői is kialakulnak, fennmaradnak, 

felerősödnek; legyen szó a munkahelyek hiányáról, a közlekedés okozta nehézségekről, s így 

akár a munkahelyekhez, akár az oktatáshoz, akár az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

problémáiról. A periférikus helyzetben lévő kistelepülésekre fokozottan jellemző 

infrastrukturális elmaradottság, többek között a nehéz közlekedési lehetőségek alapvetően 

befolyásolják a térség fejlődési irányait. A kistérségben a hivatalos nyilvántartás szerint 4 

(Vindornyalak, Vindornyafok, Vállus, Gétye) zsáktelepülés található, ahol a legfőbb problémát 

a közlekedés okozza. A közösségi közlekedés járatai ritkábban járnak, nem feltétlenül 

alkalmazkodnak a munkaidő befejeztéhez; a csatlakozási pontok nem megoldottak. A környék 

kistelepüléseiről sokan járnak Hévíz és Keszthely városába dolgozni; a késő esti műszakból 

azonban nagyon nehéz haza jutniuk. Például a Hévízről Sümegre tartó esti járat csak Karmacs 

településen áll meg – Vindornyaszőlősig már nem megy el – így a vindornyaszőlősiek 

kénytelenek egyénileg megoldani, hogy a Karmacstól 7 km-t milyen módon teszik meg és 

jutnak haza. Nincs ez másként a többi kistelepülésen sem.  

Természetesen a városok és a Balaton parti települések némiképp más képet mutatnak a 

háttértelepülésekhez képest, ugyanis ez a rész vonzza az új betelepülőket és a fiatalokat is. 
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A természetes szaporodás csökkenését ez a népességmigrációs jelenség tudja egyedül 

kiegyensúlyozni, az öregedési index okozta terheket azonban még a bevándorlásból fakadó 

néhány százalékos népességszám növekedés sem tudja kompenzálni. 

Összegzésként megállapítható, hogy a térség demográfiai szempontból kedvezőtlen helyzetben 

van, mivel az élveszületések száma csökken, a halálozások száma és az elvándorlás pedig 

emelkedik: ennek egyik oka, hogy a lakosság egy része a megye, illetve a régió jobb 

helyzetben lévő települései felé orientálódik. Továbbá a térség települései nehezen vagy 

egyáltalán nem tudják támogatni a fiatalok letelepedését. 

A lakosság számának emelkedése tehát kistérségi összesítésben nem a természetes szaporodás 

következményéből, hanem a pozitív vándorlási különbözetből adódók.  

A demográfiai folyamatok alakulásának meghatározó eleme a korösszetétel. A korösszetételi 

arány a népesség elöregedését érzékeltet. A 60 év felettiek kistérségi aránya magas. A 

kistérségi átlagot jelentősen meghaladja az időskorú népesség aránya egyes településeken. 

A 0-5 éves gyermekek kistérségi aránya 5%. Ez a szám jelentősen meghatározza az óvodába, 

az iskolába belépők arányát, akikkel az ifjúságvédelmi programok szervezésében lehet 

számolni. Keszthely városban jellemzően magasabb az elvándorlás mutatója (családok egésze 

vándorol ki külföldre a jobb megélhetés reményében), mint az odavándorlás, illetve magasabb 

a halálozási mutató, mint a születési. Ennek megfelelően a város lakosságszáma (hasonlóan az 

országos és a megyei folyamatokhoz) csökkenő tendenciát mutat. 

 

Településeink (Keszthelyi járás) lakosságszáma 

 (adatok: KSH, 2013. január 1., saját feldolgozás) 
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A térségben Keszthely adja a térségi munkahelyek legnagyobb részét. A kistérség 

településeiről naponta a bejárók serege érkezik a városi munkahelyekre – viszont keszthelyiek 

sokasága utazik a szomszédos kistérségbe Hévízre, Alsópáhokra, Cserszegtomajra és a 

környező településekre. Keszthely foglalkoztatási potenciálja általában a gazdasági makro-

folyamatokhoz igazodva változik. Ezt némileg pozitív irányba korrigálja az idegenforgalmi 

szezonalítás, mely egyszerre jelent hátrányt és előnyt. Keszthely térségének gazdaságszerkezete 

viszonylag egyoldalú, a turizmuson és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegű 

megélhetési források, ágazatok kismértékben találhatóak. Hiányoznak a gazdaság több lábon 

állásához szükséges korszerű és innovatív termelést biztosító üzemek, innovációs parkok. 

Keszthely térsége jellemzően a turizmusból, és a hozzá kapcsolódó szolgáltató szektorból él, 

így ebből fakad a nagyfokú szezonalitás is. Legnagyobb gond abból adódik, hogy a turizmus, 

mint „iparág” szezonális jellegű, vagyis a főszezonban rengeteg a munka, az alkalmazottakat 

sokszor túlóráztatják, szezonon kívül pedig a humán erőforrás lekötése nem megoldott.  

A szezonalitás kiküszöbölésére megoldást jelenthetne a könnyű ipar/feldolgozó ipar telepítése. 

Az első és negyedik negyedévben a legmagasabb a regisztrált állást keresők száma, míg a 

nyári szezonális munkalehetőségek enyhítik a gondokat. A munkanélküliség problémája az 

általános iskolai és szakmunkás végzettséggel rendelkező az 50 év feletti korosztályt sújtja 

leginkább és ezen belül jellemző a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik nem tudnak 

elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az építőiparban dolgozók e területen is fokozottan 

érintettek. 

 

A Nyugat-Dunántúl középső, de leginkább déli részén elhelyezkedő öregedő falvak munkaerő- 

piaci szempontból hátrányosabb helyzetben vannak, mint az északiak. Mindez annak a 

következménye, hogy az 1990-es években a vidéki lakosság foglalkoztatásban meghatározó 

szereppel bíró mezőgazdasági nagy- és középüzemek és melléküzemágaik megszűntek, vagy 

jóval kisebb munkaerő-állománnyal működtek tovább. A befektetők a munkahelyteremtő 

beruházásaikat pedig elsősorban a kedvezőbb közlekedési kapcsolatokkal és fejlettebb 

infrastruktúrával rendelkező megyei jogú városokban vagy kistérségi központokban 

valósították meg.  
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2.1. Az oktatás helyzete a térségben 

 

2.1.1. Gyermekfelügyelet 

A bölcsőde �csak úgy, mint az óvoda - a társadalmi változások keltette igényként alakultak ki. 

A nők munkába állása, a nagycsaládok felbomlása, ami részben a városiasodás következménye, 

szükségessé tette, hogy a gyermekek napközbeni felügyeletéről szervezett keretek között 

gondoskodjanak, így jött létre a bölcsőde és az óvoda intézmény. Manapság a bölcsődei 

gondozás kérdése egyre több ember életét érinti hazánkban. Egyrészt a nők mielőbbi 

visszatérése a munkába gazdasági szükségszerűség, hiszen a család megélhetéséhez az Õ 

keresetükre is szükség van, másrészt egyre több az egyszülős család, ahol a gyermeket nevelő 

szülőnek mindenképpen dolgoznia kell. 

A helyi munkavállalók számára problémát jelent a gyermekfelügyelet hiánya. Egy nemzetközi 

munkahelyi felmérés eredményei szerint a magyar szülők több mint egyharmada szívesen 

vállalna több munkát, ha megfelelő minőségű gyermekfelügyelet állna rendelkezésére. A 

szülők 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a megfelelő minőségű gyermekfelügyelet hosszabb 

munkaidőt és nagyobb munkahelyi produktivitást tenne lehetővé számukra. A magyarországi 

válaszadók 95 százaléka tartja fontosnak a gyermekek megfelelő felügyeletét, ami jól mutatja, 

milyen jelentőséggel bír ez a kérdés a családok számára. A megfelelő gyermekfelügyelet 

megtalálását és igénybevételét számos akadály nehezíti – a válaszadók által első helyen említett 

tényező a költség, ezt követi a szolgáltatás minősége, majd a várólisták problémája és az utazás 

időigénye.  A felmérés szerint a megfelelő gyermekfelügyelet hiánya jellemzően a nőkre rója a 

legnagyobb terhet. A megkérdezett nők mintegy fele tudna korábban kezdeni a munkahelyén 

vagy tovább dolgozni megfelelő gyermekfelügyelet rendelkezésre állása esetén. Az általunk 

megkérdezett szülők jellemzően úgy oldják meg a gyermekfelügyeletet, hogy nagyszülőkre, 

rokonokra bízzák a gyerekeket; vagy a szomszéd gyermekes szülők vigyáznak egyszerre több 

gyermekre, majd a következő alkalommal cserélnek; mindig a szabadnapos felnőttek vállalják 

a gyermekek felügyeletét. A munkavállalók szeretnék megteremteni az egyensúlyt családi 

életük és munkájuk között, ám sokuk számára emberpróbáló feladat, hogy megfelelő 

felügyeletet találjanak gyermekük számára. Ezek az emberek fontos nemzetgazdasági 

erőforrást képviselnek. Oktatásuk, képzésük jelentős befektetések árán valósult meg, mégsem 

tudnak érdemben hozzájárulni közösségük és a gazdaság fejlődéséhez, pusztán a megfelelő 

gyermek-felügyeleti lehetőségek hiánya miatt. Sok esetben a munkaadó is segíthet ezen olyan 
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eszközökkel, mint például a családbarát munkahelyek kialakítása, a rugalmas munkaidő vagy 

az otthoni munkavégzés lehetőségének megteremtése.  

A térségben nincs elegendő bölcsődei férőhely, családi napközi, gyermekfelügyelet, melynek 

nyitva tartása igazodik a dolgozó szülők munkaidő beosztásához. Problémát jelent a napi 

szinten és a tanítási szünetekben megoldandó gyermekfelügyelet megoldása a dolgozó szülő 

számára. A tehetősebb szülők babysittert alkalmaznak, hogy amikor ők nem érnek rá, a 

gyermekfelügyelet meg legyen oldva. Ezt azonban csak nagyon kevesen tehetik meg, hisz nem 

olcsó dolog egy privát gyermekfelügyelő. Keszthelyen, az óvodákon és bölcsődéken kívül a 

Diridongó zenebölcsi és kreatív játszóház várja a kisgyermekes szülőket minden hétfőn és 

csütörtökön 10 órától; 0-3 éves korig.  

2014 év elején az Ugrifüles Családi Napközi, Játszóház és Képességfejlesztési központ is 

megnyitotta kapuit Keszthely-kertvárosban. Hétköznaponként reggel 7:30-tól délután 16 óráig 

várják a gyerekeket 20 hetes kortól egészen 3 éves korig.  

 

Cím:   8360 Keszthely, Tomaji sor 18. 

Tel:  +36/83/310-028;  +36/30/927-7239 

e-mail: ugrifules@ugrifules.com 

Honlap:  www.ugrifules.com 

 

2.1.2. Bölcsődék 

 

A bölcsődék a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt 

ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását – nevelését biztosítják. A 

szolgáltató intézmények, melyek az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni 

ellátást nyújtanak a 3 éven aluli gyermekek számára. 

A térségben 2 bölcsőde áll rendelkezésre: 

- Szivárvány Bölcsőde  

Cím:   8360, Keszthely Gagarin u. 6.  

Tel:   +36/83/311-398  

Vezető:  Piritiné Gécsek Ibolya 

E-mail:  bolcsode@keszthelyibolcsode.hu  

Honlap:  www.keszthelyibolcsode.hu  

mailto:ugrifules@ugrifules.com
http://www.ugrifules.com/
mailto:bolcsode@keszthelyibolcsode.hu
http://www.keszthelyibolcsode.hu/
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Fenntartó:  Keszthely Város Önkormányzata Integrálva: Egyesített Szociális 

Intézmény, Keszthely  

Intézményvezető: Királyné Domaházi Csilla 

 

A 72 férőhelyes bölcsőde 1973-ban épült. Az épület felújítása pályázati forrásból 2009 őszén 

történt. Keszthely zöldövezeti részében található, gépkocsival jól megközelíthető, parkolási 

lehetőség adott.   

 

- Óvoda és Bölcsőde – Gyenesdiás –Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású 

Intézmény Térségi Bölcsőde:  

Cím:         8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.  

Tel:          +36/83/310-557 

Óvodavezető: Világos Csabáné, Óvodavezető helyettes: Bencze Mónika 

E-mail:     vezeto@gyenesovi.t-online.hu 

Honlap:    www.gyenesdiasovoda.hu 

 

 A bölcsőde 2008 október 27--én kezdte meg működését az óvoda mellett átalakított        

szolgálati lakásban. A folyamatosan bővülő igényeknek eleget téve 2011. szeptember 01.-én új 

térségi bölcsőde kezdte meg működését. Az új bölcsőde az óvoda melletti parkoló helyén épült 

fel. Az intézmény mind tárgyi, mind személyi feltételeiben megfelel a magas elvárásoknak 

 

 

2.1.3. Óvodák 

 

Tizenöt intézményben folyik óvodai nevelés a kistérségben. Keszthely városában 6 intézmény, 

valamint Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Karmacs, Zalaszántó, Várvölgy, 

Sármellék, Zalavár, Zalaapáti rendelkezik óvodai szolgáltatással. Valamint, Hévízen kettő, 

Nemesbükön, Reziben, Cserszegtomajon, Zalacsányban és Alsópáhokon is található óvoda. 

 

mailto:vezeto@gyenesovi.t-online.hu
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2.1.4. Általános iskolai oktatás 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 27. § (2) bekezdése, mely értelmében 

2013. szeptember 1-jétől "Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási 

időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, 
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továbbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. A köznevelési törvény nem használja a napközi 

fogalmát, az általános iskolában a délután 4 óráig megszervezendő foglalkozások tanórai és 

egyéb foglalkozásokat jelentenek. Az "egyéb foglalkozás" a köznevelési tv. 4. § 5. pontja 

értelmében "a tanórákon kívüli, egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely 

a tanuló fejlődését szolgálja" - tehát olyan jellegű foglalkozások, tevékenységek is zajlanak e 

keretek között, mint a korábbi napközi esetében. Tehát, minden általános iskola esetében 

kötelezettség, hogy a foglalkozásait 16 óráig tartó módon szervezze (és 17 óráig, ill. a tanulók 

jogszerű benntartózkodásáig biztosítson felügyeletet). Ettől azonban nem minősülnek egész 

napos iskolának.  Ez azt jelenti, hogy mindenki "napközis", azaz 16 óráig marad bent az 

iskolában, és a szülő maximum elkérheti a gyerekét a tanórákon kívüli foglalkozásokról, és ezt 

írásban javasolt megtenni. 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő jogi 

személyiségű szervezeti egységei és azok telephelyei a Keszthelyi Tankerületben: 
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További általános iskolák a térségben: 

 

 Intézmény neve: Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Hunyadi u. 3. 

Intézményvezető:   Keszey Tivadar 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Hunyadi u. 3. 

Telefon, fax:    83/320-107; Fax: 83/510-604 

e-mail:    iskola@csalad-keszthely.sulinet.hu 

Honlap:    www.csaladiskola.hu 

 Intézmény neve: Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Vaszary K. u. 12. 

Intézményvezető:   Babos Lajos 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12. 

Telefon:    83/320-007, Mobil: 30/635-35-37 

e-mail:    eletfa.iskola@gmail.com 

Honlap:    www.eletfaiskola.hu 

 Intézmény neve: Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Kossuth u. 75. 

Intézményvezető:   Dr. Belák Péterné 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Kossuth u. 75. 

Telefon:    83/312-442 

e-mail:    ranolder.keszthely@gmail.com 

Honllap:    www.ranolderkeszthely.hu 

 

 

 

2.1.5. Középfokú oktatás 

 

A Keszthely kistérség területén 5 középfokú oktatást folytató intézmény van, amely a térség 

14-18 év közötti fiataljainak nyújt továbbtanulási lehetőséget.  

Keszthelyi Vajda János Gimnázium; Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi 

Szakképző Iskola és Kollégiuma; Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola; Keszthelyi 

Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Asbóth Sándor Térségi 

mailto:iskola@csalad-keszthely.sulinet.hu
http://www.csaladiskola.hu/
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Középiskola, Szakiskola és Kollégium - Nagyváthy János Tagintézmény; Farkas Edit 

Szakiskola és Kollégium; Hévízi Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola - 

Hévíz. 

 Intézmény neve: Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Gagarin u. 2. 

Intézményvezető:   Csótár András 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Gagarin u. 2. 

Telefon, fax:    83/311-596, 314-402, 510-559 

e-mail:    suli@kmszk.sulinet.hu 

Honlap:    www.kmszk.sulinet.hu 

 Intézmény neve: Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző 

Iskola és Kollégiuma 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Mártírok útja 1. 

Intézményvezető:   Fisli István 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Pf. 30 

Telefon, fax:    83/515-300; Fax: 83/515-315 

e-mail:    vszk@axelero.hu 

Honlap:    www.kvszk.sulinet.hu 

 Intézmény neve: Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Rózsa u. 12. 

Intézményvezető:   Szabó Antalné 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Rózsa u. 12. 

Telefon, fax:    83/312-030 Fax: 83/314-208 

e-mail:    titkarsag@kozgazd.hu 

Honlap:    http://www.kozgazd.hu/ 

 Intézmény neve: Keszthelyi Vajda János Gimnázium 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Fő tér 9. 

Intézményvezető:   Szörényi Zoltán 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Fő tér 9. 

Telefon, fax:    83/312-439 

mailto:suli@kmszk.sulinet.hu
http://www.kmszk.sulinet.hu/
mailto:vszk@axelero.hu
http://www.kvszk.sulinet.hu/
mailto:titkarsag@kozgazd.hu
http://www.kozgazd.hu/
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e-mail:    admin@vajda-khely.sulinet.hu 

Honlap:    www.vajda-khely.sulinet.hu 

 Intézmény neve:   Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Fő tér 10. 

Intézményvezető:   Dr. Vértesaljai József 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Fő tér 10. 

Telefon, fax:    83/313-474 

e-mail:    farkase@tvn.hu 

Honlap:    http://farkase.fw.hu 

 

2.1.6. Felsőoktatás 

 

A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara érettségi utáni felsőfokú 

továbbtanulási lehetőségeket kínál, továbbá a városban a Pannon Egyetem Tanácsadó, 

Továbbképző és Távoktatási Intézete és a Gábor Dénes Főiskola Konzultációs Központja is 

megtalálható. A Pannon Egyetem Georgikon Kar nappali, levelező és szakmérnöki egyetemi 

képzés keretében hallgatói létszám folyamatosan emelkedik és jelentősen sikerült bővíteni 

képzési kínálatot az elmúlt években. Jelenleg 9 BSc. 10 MSc. és 10 FSZ szak közül 

választhatnak a hallgatók Keszthelyen.  

Intézmény neve:   Pannon Egyetem Georgikon Kar 

Intézmény székhelye:  Keszthely, Deák F. u. 16. 

Intézményvezető:   Dr. Polgár J. Péter dékán 

Levelezési cím:   8360 Keszthely, Deák F. u. 16. 

Telefon, fax:    83/545-000, 83/510-167 

e-mail:    dh@georgikon.hu 

Honlap:    www.georgikon.hu 

 

 

mailto:%09%09%09admin@vajda-khely.sulinet.hu
http://www.vajda-khely.sulinet.hu/
mailto:farkase@tvn.hu
http://farkase.fw.hu/
mailto:dh@georgikon.hu
http://www.georgikon.hu/
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3. Járási hivatalok – kormányhivatalok, kormányablakok – könnyebb 

ügyintézés 

 

Miért a mi munkaidőnkben csönget a kéményseprő és a postás? Miért csak munkaidőben tart 

nyitva a hivatalok nagy része? Miért vegyünk ki szabadságot, ha el szeretnénk intézni valami 

hivatalos ügyet? Nem lehetne ezt rugalmasabban megoldani?  

A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem 

oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra, szabadság kivételére 

sor kerülne. A hivatalok, bankok, bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi 

rendelők rendelési ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat 

igénybe vevő emberek munkarendjéhez. Az egyes intézmények kevéssé összehangolt 

működési ideje, illetve munkamódszere különösen egyes esetekben különösen nehézzé teszi az 

ügyintézést. Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a helyi közlekedési nehézségek is, 

amelyeket a helyi és helyközi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek nem megfelelő 

összehangolása okoz.  

Ezek a problémák elsősorban helyi szinten jelentkeznek, ott, ahol az ügyintézés, a különféle 

szolgáltatások igénybevétele általában zajlik és ahol a gyermekek iskolába, óvodába járnak, 

valamint egyéb szociális és társadalmi, kulturális szolgáltatások vehetők igénybe.  

A problémák sokszor a helyi igények alapján, az intézmények működésének, nyitvatartási 

idejének, a szolgáltatások igénybevételi idejének racionális összehangolásával és 

módosításával, illetve egyéb segítő szolgáltatások, megoldások kidolgozásával és 

bevezetésével egyszerűen orvosolható lenne.  

A Kistérségben - ill. a járás területén - sajnos a kisebb településeken nem elérhető a hivatali és 

egyéb célú ügyintézés nagy része. A legtöbb hivatalos ügy elintézéséért - munkaügyi központ, 

okmányiroda, földhivatal, bíróság, stb. - szakorvosi ellátásért, kórházi ellátásért Keszthely 

városába kell utazniuk a kistérség lakóinak. Egy-ügyintézés miatt sajnos a legtöbb esetben 

szabadságot kell kivenniük, mert a munkaidejük lejártán túl már semmilyen hivatalos dolgot 

nem lehet elintézni.  

Külföldön már évtizedes sikeres múltja van az úgynevezett „Munka és Család Auditnak”. Ez 

egy szervezetfejlesztési eszköz, amely a családtudatos humánpolitikával próbál eredményeket 

elérni. Különböző tanulmányokból kiderült: ahol gondoskodik a munkáltató a munka-

magánélet egyensúlyba hozásáról, ott a dolgozók elkötelezettebben és motiváltabban 

végezhetik a munkájukat, javulhat a teljesítmény – így sikeresebbé válhat a vállalat is. Fontos, 
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hogy ráirányítsuk a vállalatok, intézmények figyelmét a téma fontosságára, hiszem 

Magyarországon ma is jelentős gondot jelent, hogy, főleg a foglalkoztatásban részt vevő nők 

számára, nehéz megteremteni a megfelelő egyensúlyt a családi és munkahelyi kötelezettségek 

között.  

Sajnos a Kistérség – és a járás - területén lévő hivatalokban nincs (vagy csak nagyon kevés 

helyen) lehetőség gyermekmegőrzésre, nincs szoptatóhelyiség, valamint a nyitva tartás is 

rugalmatlan. Komoly problémát jelent az, hogy egy anya a szülés utáni első hónapokban 

kimozduljon otthonról, mivel szinte alig létezik olyan hely, ahol egy, vagy több kisgyerekkel 

kulturált körülmények között, különös kényelmetlenség nélkül lehetne vásárolni, étkezni, 

ügyeket intézni és így tovább. Különösen nehéz helyzetben vannak a szoptató anyák, szinte 

sehol nincsenek meg a szoptatáshoz szükséges feltételek. A Keszthelyi Polgármesteri 

Hivatalban jelen projektből kialakítottak egy baba-mama szobát az ügyfelek részére, amely 

jelentősen megkönnyíti a kisgyermekes szülők ügyintézését. 

A járási hivatalok 2013. január 1-jével kezdték meg működésüket, Budapesten kerületi 

hivatalként. A változtatással a korábbi jegyzői hatáskörök egy része átkerült az államhoz, így 

az államigazgatási feladatokat már az állam szervezetrendszerében hajtják végre.  A járási 

hivatalok kialakítása utáni következő, legfontosabb lépés a kormányablakok országos kiépítése 

lesz 2014-ben. A járási államigazgatási rendszer létrehozásának keretében kialakul az 

ügyfélszolgálati irodák országos hálózata, amely az állampolgárok számára tartalomban és 

színvonalban is magas szintű szolgáltatást biztosít. A Járási Kormányablakok garanciát 

nyújtanak arra, hogy az államigazgatási szervezetrendszer egységes keretek között, 

ügyfélközpontúan, hatékonyan és magas színvonalon működjön. 

A járási kormányablakok hálózata valóban “egyablakos ügyintézést” jelent majd: nem kell 

majd azt keresni, hol van a földhivatal, a munkaügyi kirendeltség vagy a népegészségügyi 

szolgálat, hanem csak egyetlen dolgot kell majd tudni; azt, hogy hol van a lakóhelyünkhöz 

legközelebbi kormányablak, ahol több mint kétezer államigazgatási, hatósági ügyet tudunk 

majd egy helyen intézni. Egységes arculattal, kedvező nyitva tartással működnek majd a 2014-

ben megnyíló kormányablakok szerte az országban. 2014-ben minden állampolgár számára a 

hét öt napján reggel nyolctól este nyolc óráig elérhető lesz az ügyintézés a kormányablakokban. 

Országosan több mint 300 helyszínen lesz kormányablak, így minden járásszékhely településen 

és minden olyan helyszínen, ahol jelenleg is van okmányiroda. Lesznek olyan járások, ahol 

nem csak egy, hanem több járási kormányablak is működik majd.  A MÁV-val való 

megállapodás szerint néhány nagyobb vasútállomáson is lesznek ügyintézést biztosító 

http://www.jarasikormanyablak.hu/
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kormányablakok, valamint a fővárosban egy éjjel-nappal nyitva tartó kormányablakot is 

kialakítanak. 

A kormányablakokban dolgozó több ezer munkatárs képzése, a hivatalok “fizikai” kialakítása, 

valamint az informatikai rendszer fejlesztése jelenleg is zajlik a háttérben. Folyik a leendő 

kormányablak ügyintézők képzése a megyeszékhelyeken és a fővárosban. A cél az, hogy az 

ügyintézők a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítva, a kormányablakok 

informatikai és technikai eszközeit, valamint az alkalmazandó eljárásokat is készségszinten 

ismerjék. Ennek köszönhetően a 2014-ben megnyíló integrált kormányablakokban ügyfélbarát, 

felkészült, az ügyeket jól ismerő, gyorsan és hatékonyan dolgozó munkatársak várják majd az 

állampolgárokat. 

 

 

3.1. Kormányablakok: az ügyintézés helyszínei 

2011 januárjában a megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban összesen 20 kormányablak kezdte 

meg működését. A kormányablakok számát a 2013-tól fokozatosan növelik. 2014-ben nem 

csak a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban, hanem a járási székhelyeken is 

lesznek ilyen integrált ügyfélszolgálati irodák. A folyamat végére mintegy 360 kormányablak 

lesz az országban. A kormányablakokban 3000 ügyfélszolgálati munkaállomás áll majd az 

ügyfelek szolgálatára. 

A területi közigazgatási reform célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, 

hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a járási kormányablakoknál tudják hivatalos ügyeiket 

intézni. A kormányablakok biztosítják, hogy az állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a 

kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. Azokon a településeken, ahol 

jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban nem járási székhely és nem lesz kormányablak 

sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín. 

Valamennyi kormányablak egységes arculattal, és szolgáltatásokkal nyílik meg. Minden 

helyszín akadálymentes lesz, tehát a közszolgáltatást hozzáférhetővé teszik a mozgásukban 

vagy kommunikációjukban fogyatékos személyeknek, valamint az időskorúaknak, a 

járókerettel vagy babakocsival közlekedőknek. A hálózat egyrészt a jól ismert és bejáratott 

okmányirodákból és olyan új, jól megközelíthető helyszínekből áll össze, ahol egyébként is sok 

ember fordul meg pl. pályaudvar, bevásárlóközpontok, városi kirendeltségek. 
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3.1.1. Kormányablakokban intézhető ügyek 

2014-ben az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak rendszert. Ugyanakkor a 

kormányablakok tevékenysége további funkciókkal is bővül: fokozatosan átveszik majd a 

szakigazgatási szervekhez tartozó ügyek intézését is. Számottevően, azaz százötvenről több 

mint kétezerre bővül az intézhető, indítható ügyek száma. Mindez egységes informatikai 

rendszereket, illetve zökkenőmentes kapcsolatot feltételez az ügyfélkiszolgálást végző 

kormányablak-ügyintézők számítógépei és a back-office alkalmazások, valamint a 

szakigazgatási rendszerek között. 

A kormányablakok jelenleg négy szolgáltatástípust nyújtanak: 

– kérelmek terjeszthetők elő és bejelentések tehetők meg, 

– tájékoztatás igényelhető egy adott ügy várható ügymenetéről, valamint az ügyfél jogairól és 

kötelezettségeiről, 

– szakmai, informatikai támogatás az egyedi ügyek intézéséhez, 

– iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatás a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben. 

 

3.1.2. Kormányablak ügyintézők 

Az ügyintézés családbarát, egységes arculatú helyszínein az állampolgárok színvonalas 

kiszolgálását ígérik. Az új rendszer egyik pillére a humán erőforrás: a kormányablak 

ügyintézők kiválasztása, képzése nagy gonddal történik. 

A kormányablakokban kizárólag speciálisan képesített ügyintézők dolgozhatnak, akik széles 

körű ismeretekkel rendelkeznek. Ezen ismeretek közé tartozik a magas fokú szakmai 

felkészültség, a segítőkészség, a problémakezelő képesség és az udvarias viselkedés. A leendő 

dolgozók képzése, felkészítése sikeresen, jó eredménnyel befejeződött. 

 

3.1.3. Informatikai újítások, modern ügyintézés 

Két fontos újdonság segíti majd az állampolgárt az új ügyintézési rendszerben. Az egyik a 

tablet, amely a kormányablakban az ügyfél kommunikációs eszköze lesz: ezen adhatja meg 

ügyfélkapus belépőjét, fizethet bankkártyával, kitölthet, jóváhagyhat és elküldhet 

dokumentumokat. A másik újdonság az „ivüsz”: az állampolgár távolról, az interneten léphet 

valós idejű, interaktív videókapcsolatba az ügyintézőkkel, például egy formanyomtatvány 

közös kitöltésekor. Fontos fejlemény lesz a szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatások (szeüsz) körébe tartozó rendelkezési nyilvántartás létrejötte is. E szolgáltatás 
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keretében az állampolgár nyilatkozatot tehet arról, hogy milyen módon akar kommunikálni a 

közigazgatással, és ennek során hogyan akarja magát azonosítani. Az interakcióra négy 

csatorna állna rendelkezésre: fizikai ügyfélszolgálat a kormányablakoknál, a telefonos és 

elektronikus kapcsolattartás, valamint az utóbbi támogatására létrejön az interaktív virtuális 

ügyintézési szolgáltatás (IVÜSZ). A cél természetesen az, hogy az ügyfelek minél nagyobb 

arányban vegyék igénybe az elektronikus csatornákat, hiszen a modern közigazgatás 

megteremtésének egyik központi eleme az elektronikus közigazgatási szolgáltatások 

kialakítása, majd használatuk ösztönzése. 

 

3.1.4. A kormányablak rendszer kiépítése 

A teljes kormányablak-rendszer kiépítésére mintegy 30 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 

kell finanszírozni a fejlesztés három, fizikai, szellemi és informatikai pilléréhez kapcsolódó 

mintegy tíz projektet. 

A fizikai pillér keretében több mint 300 helyszínen zajlanak az építési beruházások, illetve a 

bútorbeszerzések. 

A szellemi pillér keretében egy új, moduláris ügyintézői felületet fejlesztenek ki a 

kormányablakokban dolgozó munkatársak számára. Ennek alapeleme egy központi tudástár a 

több mint kétezer ügytípus közötti eligazodáshoz. Ez egyrészt megkönnyíti az ügyintézők, 

illetve telefonos és online ügyfélszolgálati munkatársak számára az ügyfelek kiszolgálását, 

másrészt az ügyfelek számára is közérthető formában teszi hozzáférhetővé az ügyleírásokat. Az 

ügyintézői felületbe integrálódik az ügyfél-azonosítás, illetve a fizetés is. A szellemi pillér 

fontos része az érintett ügyintézők és ügyfélszolgálati munkatársak képzése is; 6800 

kormányablak-ügyintéző képzése zajlott 2013-ban. 

Az informatikai pillér egyik eleme az egységes infrastruktúra kialakítása. Ennek keretében 

nagy léptékű hardverbeszerzés is elindult, összesen hárommilliárd Forint értékben. Erre már 

csak azért is szükség van, mert a 20 megyei kormányhivatal, a mintegy 200 járási hivatal és a 

több mint 300 okmányiroda összesen mintegy 32 ezer munkaállomása rendkívül eltérő műszaki 

tartalmat testesít meg, ami lehetetlenné tenné az egységes színvonalú működést. Az új 

beszerzések keretében a meglévő 37 ezer számítógép felét tudják lecserélni a járási és a megyei 

front-office és back-office infrastruktúra korszerűsítéseként. Ha létrejön az egységes IT 

infrastruktúra, a jelenlegi szétaprózott, heterogén, kézi vezérlésű üzemeltetést egységes 

menedzsment válthatja fel. 
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Ügytípusok 

 

Kormányhivatalban intézhető ügyek - lásd lejjebb. 

 

Erdő- és mezőgazdálkodással, növény- és talajvédelemmel kapcsolatos ügyek: A 

nemzetgazdaság szempontjából a termőföld és magyar vidék versenyképességének fejlesztése, 

erőforrásainak ésszerű és gazdaságos kiaknázása, értékeinek megóvása alapvető kormányzati 

cél. A hazai erdő- és mezőgazdaság működésének irányítása, az ehhez kapcsolódó területi 

szintű tevékenységek megszervezése és ellenőrzése a kormányhivatalok feladata. 

Földhivatali és építési ügyek: A polgárok, családok életminőségét nagymértékben befolyásolja 

épített környezetünk minősége, rendezettsége, a minőségi és biztonságos otthonok 

megteremtésének lehetősége. A lakással és saját ingatlannal kapcsolatos adatok és információk 

egységes és átlátható kezelése, tárolása szintén elengedhetetlen része a rendezett 

mindennapoknak. Az építkezéssel és ingatlanokkal kapcsolatos alapvető feladatok ellátását a 

kormány a kormányhivatalokra bízta. 

 

Egészségügyi, szociális és nyugdíjügyek: A kormány felelősséget érez a magyar társadalom 

minden tagjáért, így támogatja a családokat, gondoskodik az idősekről, segíti a rászorulókat és 

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egészségügyi ellátás működése zavartalan legyen. Az 

egészségügyi, szociális és nyugdíj ügyekkel kapcsolatos igazgatási és szervezési feladatok egy 

részét a kormány a kormányhivatalokhoz telepítette. 

 

Fogyasztóvédelmi és műszaki biztonsági ügyek: A kormány kiemelt figyelmet fordít a 

fogyasztók érdekeinek hatékony védelmére, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

visszaszorítására, ezért a kormányhivatalokon gondoskodik egyes tevékenységek szigorú 

ellenőrzéséről és hatékony felügyeletéről. 

 

Közlekedéssel kapcsolatos ügyek: A kormány a közlekedésre úgy tekint, mint stratégiai 

ágazatra, így célkitűzései között szerepel, hogy a hazai közlekedési rendszer szervesen 

illeszkedjen az európai hálózatokba, megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak. Az ország 

fejlődése és gazdasági versenyképessége szempontjából alapvető fontosságú a közlekedési 

infrastruktúra fejlettsége, értve ezalatt a közúti-, a vasúti- , vízi- és légiközlekedési feladatokat. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-es-mezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/foldhivatali-es-epitesi-ugyek-terulet-es-telepulesrendezesi-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/egeszsegugyi-szocialis-es-nyugdijugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/fogyasztovedelmi-es-muszaki-biztonsagi-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kozlekedessel-kapcsolatos-ugyek
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Munkával kapcsolatos ügyek: A kormány elkötelezte magát a foglalkoztatás dinamikus 

bővítése mellett, ami azt jelenti, hogy a vállalkozásokat az államnak olyan helyzetbe kell 

hoznia, hogy a foglalkoztatási szint, és ezzel együtt a gazdaság teljesítménye is növekedjen, 

egyre több embert tudjanak visszavezetni a munka világába. A versenyképesség növelésében a 

támogatások mellett döntő szerepe van a gazdaságpolitika eszközeinek, a szabályozási 

környezet és az adórendszer alakításának is. 

 

Igazságügy: A kormány az igazságügyi politika alakításának keretében felelős az igazságügyi 

tárgyú jogszabályok megalkotásáért. A kormányprogram és a jogalkotási tervben foglaltak 

alapján meghatározza a jogalkotás irányát. Figyelemmel kíséri az igazságszolgáltatást. 

Felügyeli és irányítja a cégnyilvántartást érintő céginformáció-szolgáltatás rendjét. Biztosítja a 

jogszabályok közérthetőségét és a jogszabályok egymással való összhangját (a kiszámíthatóság 

és a koherens szabályozás követelményét). 

 

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos ügyek: A kultúra magában foglalja egy adott 

társadalom mindazon ismereteit, értékeit, normáit, melyek a közösség összetartozását és 

fennmaradását biztosítják. A kormány a kultúrpolitika keretében gondoskodik új kulturális 

értékek létrehozásáról, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásáról. Meghatározza 

és megszervezi hazánk nemzetközi kulturális kapcsolatait, a magyar kultúra külföldi 

terjesztését, elősegíti más népek, nemzetek kultúrájának magyarországi megismertetését és 

támogatja a határon túl élő magyarok kultúráját. 

 

3.2. Kormányhivatalban intézhető ügyek 

Adó-ügyek 

Első fokon a helyi adók (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója, 

talajterhelési díj, helyi iparűzési és idegenforgalmi adó) és a belföldi rendszámú gépjárművek 

adója ügyében a település, a fővárosban a fővárosi (helyi iparűzési adó), illetőleg a kerületi 

önkormányzat jegyzője jár el, nem jogerős érdemi határozatai ellen fellebbezésnek van helye. 

 

Anyakönyvi ügyek 

Az anyakönyvvezető anyakönyvi bejegyzés iránti kérelmet elutasító vagy a házasságkötésnél 

való közreműködést megtagadó határozata, illetve a jegyző anyakönyvi igazgatási ügyekben 

hozott határozatai elleni fellebbezést másodfokon a kormányhivatal bírálja el. Határozata ellen 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/munkaval-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/igazsagugy
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kulturalis-orokseg-vedelmevel-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/ado
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/anyakonyvi-ugyek
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további fellebbezésre nincs lehetőség, de jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási 

ügyekben illetékes megyei bíróságtól lehet kérni annak felülvizsgálatát. 

 

Építésügy 

A kormányhivatalok elbírálják az önkormányzat jegyzője (elsőfokú építésügyi hatóság) 

építésügyi hatósági ügyben hozott döntése (határozata, végzése) elleni fellebbezéseket. 

Hivatalból felügyeleti intézkedést tesznek, ha az ügyben eljárt jegyző határozata, önálló 

fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő. A nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházások esetén a Korm. rendeletben meghatározott hatáskörben és 

illetékességgel elsőfokú építésügyi hatóságként jár el. 

 

Kereskedelem és ipari igazgatás 

A kereskedelmi tevékenységek végzése során – a jogi szabályozás értelmében – 

megkülönböztetünk bejelentéshez kötött- és kizárólag üzletben forgalmazható, működési 

engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet. A jegyző a bejelentéshez kötött tevékenységet 

a jogszabályszerű bejelentést követően, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható 

tevékenységet a működési engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, igazolást 

ad ki és az önkormányzat honlapján közzéteszi a kereskedelmi, vagy ipari tevékenységre 

vonatkozó adatokat. Az eljárás során hozott határozat vagy végzés elleni fellebbezést az 

illetékes kormányhivatal bírálja el. 

 

Környezetvédelmi ügyek 

Környezetvédelmi szempontból a háztartási tüzelőberendezések üzemeltetésével, avar és kerti 

hulladékok nyílttéri égetésével, kommunális hulladék- és szennyvíz kezelésével kapcsolatosan 

bejelentés tehető az önkormányzatoknál, ezeket többnyire a helyszínen kivizsgálják, a 

megfelelő hatósági intézkedést megteszik. Az eljárás során hozott végzés elleni fellebbezést az 

illetékes kormányhivatal bírálja el. 

 

Oktatás, képzések 

A hatékony közigazgatás egyik kulcskérdése a legalább középtávra szóló személyzetfejlesztési 

stratégia. A köztisztviselők továbbképzési igényei a tervkészítésre kötelezett közigazgatási 

szervek által készített ún. éves továbbképzési tervekben jelennek meg. A közszolgálati 

életpálya során fontos, hogy rendre lehetőség nyíljon az emberi erőforrás képzésére, különböző 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/epitesugy
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kereskedelem-es-ipari-igazgatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kornyezetvedelmi-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/oktatas-kepzesek
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specifikációk megszerzésére. A hivatal fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja 

az önkormányzatok jegyzőinek a nem helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási 

intézmények nyilvántartásba vételével, működési engedélyezésével, továbbá az 

vizsgabizottságok működésével kapcsolatos ügyekben hozott döntéseik elleni jogorvoslati 

kérelmeket. 

 

Törvényességi ellenőrzés 

A kormányhivatal a felterjesztett dokumentumok alapján vizsgálja, hogy a helyi és kisebbségi 

önkormányzatok, valamint az önkormányzati társulások szervezete, működése, döntéshozatali 

eljárása és döntése megfelel-e a jogszabályoknak. Jogsértés esetén határidő kitűzésével felhívja 

az önkormányzatot a jogszerű állapot helyreállítására. Ha az önkormányzat a törvénysértés 

megszüntetése iránt nem intézkedik, a kormányhivatal a bíróság/alkotmánybíróság eljárását 

kezdeményezheti. 

 

Bányaszolgalom 

A bányavállalkozó és a földtani kutatást végző szervezet jogosult - a tevékenysége végzéséhez 

szükséges mértékben - kártalanítás ellenében más tulajdonában álló ingatlan igénybevételére. A 

szolgalmi jog alapján a bányavállalkozó bányászati létesítményeket, szállítóvezetékeket, egyéb 

berendezéseket helyezhet el, illetve üzemeltethet. Ennek megfelelően kérelmére, az illetékes 

kormányhivatalok előtt hatósági eljárás keretében elhelyezési és üzemeltetési bányaszolgalmi 

jog alapítható. 

 

 

Hatósági közvetítők nyilvántartásba vétele 

Jogszabály lehetővé teheti nagyszámú ügyfelet érintő eljárásban, hogy a közigazgatási 

ügyekben eljáró hatóság - lehetőleg az ügy tárgyához igazodó - felsőfokú végzettségű hatósági 

közvetítőt vegyen igénybe. A hatósági közvetítőt kérelmére a lakóhelye szerint illetékes 

kormányhivatal veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba való felvétel öt évre szól, amely a 

hatósági közvetítő kérelmére megújítható. 

 

Kártalanítás 

A kártalanítás célja az önkormányzati rendeletben foglalt építési övezeti előírások tulajdonosra 

(haszonélvezőre) nézve hátrányos változásából, illetve az építési, telekalakítási tilalomból 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/torvenyessegi-ellenorzes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/banyaszolgalom
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/hatosagi-kozvetitok-nyilvantartasba-vetele
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kartalanitas
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eredő kár orvosolása. A kormányhivatal a tulajdonos (haszonélvező) kérelme alapján jár el. A 

kártalanítás megfizetésére azt kötelezheti, akinek az érdekében a korlátozás történt (általában a 

települési önkormányzatot). 

 

Kisajátítás 

A kisajátítás eredményeként az állam vagy a helyi önkormányzat kártalanítás ellenében a nem 

állami (önkormányzati) ingatlanok tulajdonát szerezheti meg akkor, ha adásvétel útján nem tud 

megállapodni az érintettel. A tulajdonszerzésre kivételesen, közérdekből kerülhet sor. Az 

eljárás a kormányhivatalnál kérelemre indul. 

 

Kistérségi, megyei fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete 

A kormányhivatal ellátja a kistérségi, megyei és regionális, térségi fejlesztési tanácsok 

törvényességi felügyeletét. 

 

Közúti közlekedési okmányok kiadása, visszavonása 

Szükségszerű, hogy a közlekedési rendszer, mint stratégiai ágazat, szervesen illeszkedjen az 

európai hálózatokba, megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak. A közlekedési igazgatási 

hatósági feladatokat első fokon az okmányirodát működtető települési önkormányzat jegyzője, 

másodfokon a kormányhivatal látja el. Az ügyfelek általában a jegyző olyan határozatai ellen 

élhetnek jogorvoslattal, melyekkel gépjárművük forgalomból történő ideiglenes kivonását, 

vagy járművezetési jogosultságuk szünetelését rendelték el. Amennyiben az ügyfél a 

határozatot sérelmesnek tartja, ellene fellebbezést nyújthat be a fővárosi vagy megyei 

kormányhivatalban. 

 

Külföldiek ingatlanszerzése 

A termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjoga a Kormányhivatal engedélyével 

szerezhető meg.  

 

Lakáscélú állami támogatások 

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést 2010. december 23-án megszavazta az 

Országgyűlés, így a szociális törvény módosításával 2011-től jelentősen átalakul a 

lakásfenntartási támogatás rendszere, elsősorban természetben kellene nyújtani a támogatást a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kisajatitas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kistersegi-megyei-fejlesztesi-tanacsok-torvenyessegi-felugyelete
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kozuti-kozlekedesi-okmanyok-kiadasa-visszavonasa
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/kulfoldiek-ingatlanszerzese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/lakascelu-allami-tamogatasok
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törvény alapján. Lakás építéséhez, vásárlásához, állandó használati jog megszerzéséhez 

közvetlen támogatások igényelhetőek. A kormányhivatal felügyeleti szervként eljár az egyes 

lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatos ügyekben, illetve elbírálja a 

jogorvoslati kérelmeket. 

 

Lakcímrendezés 

Ha a jegyző a bejelentkezés elfogadása után megállapítja, hogy a bejelentett lakcím nem valós, 

határozat jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív 

jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár valós lakcímét be nem jelenti. Amennyiben az 

ügyfél a határozatot sérelmesnek tartja, ellene fellebbezést nyújthat be a fővárosi vagy megyei 

kormányhivatalban. 

 

Szabálysértési méltányosság 

Mivel jogszabály nem teszi lehetővé a jegyző számára, hogy a közlekedési igazgatási szankció 

alkalmazása során méltányosságot gyakoroljon, így ez a feladat a kormányhivatalra hárul. A 

kormányhivatal a szabálysértési határozat jogszerűségét nem vizsgálja, mérlegeli azonban, 

hogy a hatóság által pénzbírságot kiszabó vagy elkobzást elrendelő határozat jogerőre 

emelkedését követően bekövetkezett-e méltányosságot megalapozó körülmény. 

 

Tankötelezettség és képzési kötelezettség 

Amennyiben a szülő nem tesz eleget az 5. életévét betöltött óvodás- és tanköteles korú 

gyermekével szembeni kötelezettségének, úgy a jegyző a bejelentésre hivatalból határozatban 

elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való 

részvételt, a tankötelezettség vagy képzési kötelezettség teljesítését. Amennyiben a szülő a 

határozatot sérelmesnek tartja, ellene fellebbezést nyújthat be a fővárosi vagy megyei 

kormányhivatalban. 

 

Útlejegyzés 

Ha a helyi építési szabályzat szerint az ingatlan megfelelő megközelítése, illetve használatának 

elősegítése érdekében kiszolgálóút és lakóút létesítése (bővítése, szabályozása) szükséges, az 

önkormányzat kérelmére a kormányhivatal az ingatlan szükséges részét határozattal 

lejegyezheti. Az ingatlan igénybe vett részéért a kisajátítás szabályai szerinti kártalanítás jár. A 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/lakcimrendezes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/szabalysertesi-meltanyossag
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/tankotelezettseg-es-kepzesi-kotelezettseg
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/utlejegyzes
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kártalanítás összegének megállapítása a kiszolgáló út megépítésével összefüggő telekérték 

növekedés figyelembevételével kerül megállapításra. 

 

Vis maior ügyek 

Előre nem látható természeti vagy más erő okozta kár, valamint védekezési kiadások 

fedezésére az önkormányzatok és a kistérségi társulások az éves költségvetésből vissza nem 

térítendő támogatást vehetnek igénybe. A kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

bírálja el, figyelembe véve többek között a megyei és fővárosi kormányhivatal véleményét. Az 

illetékes kormányhivatal ugyanis részt vesz a helyszíni és közvetve az előzetes helyszíni 

vizsgálatban, illetve a károsult támogatási kérelmét hozzá és a Kincstárhoz nyújthatja be. 

 

3.3. Kormányablakokban intézhető ügyek 

 

- Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek 

- Gyermekvállalással kapcsolatos ügyek 

- Házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő ügyek 

- Magyar igazolvánnyal és Magyar hozzátartozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek 

- Egészségügyi biztosítási jogviszony lekérdezése 

- Elektronikus térképmásolat lekérdezés  

- Egyszerűsített honosítási eljárás . 

- Elektronikus tulajdoni lap-másolat lekérdezése  

- Gyorsforgalmi közúthálózat kártalanítási eljárás 

- Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése  

- Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése 

- Önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértések esetében méltányossági eljárás  

- Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelmezése  

- Telepengedélyezési eljárás  

- Ügyfélkapu létesítése  

- Utazási költségtérítés egészségbiztosítási ellátás igénybevételével kapcsolatban  

- Üzletszerűen folytatni kívánt társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység 

bejelentése  

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyhivatalban-intezheto-ugyek/vis-maior-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/egyeni-vallalkozassal-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/gyermekvallalussal-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/hazassagkotessel-bejegyzett-elettarsi-kapcsolattal-osszefuggo-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/magyar-igazolvannyal-es-magyar-hozzatartozoi-igazolvannyal-kapcsolatos-ugyek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/egeszsegugyi-biztositasi-jogviszony-lekerdezese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/elektronikus-terkepmasolat-lekerdezes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/egyszerusitett-honositasi-eljaras
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/elektronikus-tulajdoni-lap-masolat-lekerdezese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/gyorsforgalmi-kozuthalozat-kartalanitasi-eljaras
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/ingatlankozvetitoi-ingatlanvagyon-ertekelo-es-kozvetitoi-tevekenyseg-bejelentese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/kereskedelmi-tevekenyseg-bejelentese-engedelyezese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/onkormanyzati-hataskorbe-tartozo-szabalysertesek-eseteben-meltanyossagi-eljaras
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/szallashely-uzemeltetesi-engedely-kerelmezese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/telepengedelyezesi-eljaras
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/ugyfelkapu-letesitese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/utazasi-koltsegterites-egeszsegbiztositasi-ellatas-igenybevetelevel-kapcsolatban
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/uzletszeruen-folytatni-kivant-tarsashazkezeloi-es-ingatlankezeloi-tevekenyseg-bejelentese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek/uzletszeruen-folytatni-kivant-tarsashazkezeloi-es-ingatlankezeloi-tevekenyseg-bejelentese
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3.4. Települési ügysegédek - hidak az ügyfél és a hivatal között 

A települési ügysegédek a járási hivatalok új, mobil ügyintézői. Az ügysegédek a közös 

hivatalokban kereshetőek fel ügyfélfogadási időben. A járási hivatal szervezetébe tartozó 

települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek 

intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is. A 

települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az 

ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, 

valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez. 

 A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen: 

-      lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása 

-      lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása 

-      mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei 

-      szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen: 

 jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások), 

 szülői ház elhagyása iránti kérelem 

 otthonteremtési támogatás iránti kérelem 

 gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele 

 egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem 

 ápolási díj megállapítási iránti kérelem 

 közgyógyellátással kapcsolatos kérelem 

-      szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása 

-     egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és 

továbbítása 

-      az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az 

eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről 

értesítés kérése, stb.), 
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-      helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét 

elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel 

-      egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén 

-      földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés 

 A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével 

valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés. 

 

2014. február 20-án az országos kormányablak megnyitó sorozat első zalai állomásához 

érkezett, a zalai fürdővárosban, Hévízen indították útjára az egyablakos ügyintézést. A  Hévízi 

Kormányablak egyedülálló módon a Hévízi Önkormányzat finanszírozásának segítségével 

nyitotta meg kapuit– elsőként Zala megyében. 

Az új helyszín megnyitóján a jelenlévők szemrevételezhették a polgármesteri hivatalhoz 

tartozó épületrészben kialakított kormányablakot, mely a legmodernebb technológiával készült 

el. A kormány – tekintettel a költségvetés feszített helyzetére – elsősorban uniós forrásokból 

valósítja meg az ország integrált ügyfélszolgálati rendszerét. Hévíz esetében azonban a 

szerkezeti és infrastrukturális egységesítés megvalósítását, a kormányablak kialakításával 

kapcsolatos finanszírozást a Hévíz Város Önkormányzata – a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériummal együttműködve – jelentősen segítette. A város természetesen az arculati 

elemek megtervezésében, a bútorzat, valamint a modern informatikai eszközök beszerzésében 

is aktívan együttműködött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal. Az így létrejött 

hévízi kormányablakban az okmányirodai feladatok ellátásának feltételei is teljes körűen 

biztosítottak. A modern környezetben megbízható és elhivatott ügyintézők segítik majd az 

állampolgárokat, akik így megtapasztalhatják az egyablakos ügyintézés előnyeit. 

A kormányablakok országos hálózatának egyes új helyszíneit – a költségvetési források 

fokozatos rendelkezésre állásához igazodóan – lépcsőzetesen adják át 2014 februárjától 

kezdődően.  

A Keszthelyi Járás illetékességi területe: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, 

Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, 

Karmacs, Keszthely, Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, 

http://www.jarasikormanyablak.hu/kormanyablak/keszthelyi-jarasi-hivatal-hevizi-kormanyablaka/
http://www.jarasikormanyablak.hu/kormanyablak/keszthelyi-jarasi-hivatal-hevizi-kormanyablaka/
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Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, 

Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentmárton, Zalavár. 

 

 

 

3.5. Járási hivatal elérhetőségei 

 

Keszthelyi Járási Hivatal 

Járási hivatalvezető: Dr. Varga Andrea 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 505-180 

E-mail: keszthely@zalajaras.hu 

 

Keszthelyi Járási Hivatal - Hatósági Osztály 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 505-180 

E-mail: keszthely@zalajaras.hu 

 

Keszthelyi Járási Hivatal - Okmányirodai Osztály 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 505-591 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8 - 12-ig, 13 - 18 óráig,  

Kedd: 8 - 12-ig, 13 - 15 óráig 

Szerda: 8 - 12-ig, 13 - 18 óráig, 

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás,  

Péntek: 8 - 12-ig 

E-mail: okmanykeszthely@zalajaras.hu  

Járási szakigazgatási szervek elérhetőségei 

mailto:keszthely@zalajaras.hu
mailto:keszthely@zalajaras.hu
mailto:okmanykeszthely@zalajaras.hu
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Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

Cím: Keszthely, Deák F. u. 47. 

Telefon: 06 (83) 312-175 

Ügyfélfogadás: Hétfő,Szerda:8-12 és 13-15,  

Kedd,Péntek:8-11.30, 

Csütörtök:szünnap 

E-mail: keszthely@takarnet.hu 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 505-528 

E-mail: gyamhivatalkeszthely@zalajaras.hu 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 312-888, 06 (83) 510-323 

Ügyfélfogadás: Hétfő,Kedd,Csütörtök:8-12 és 13-15,  

Szerda: nincs ügyfélfogadás 

Péntek:8-12 

E-mail: Zalammkkeszthely@lab.hu 

 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 515-220 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 7.30-8.30, 9.30-15.30,  

Szerda: 7.30-16.00  

Péntek: 7.30-12.00 

mailto:keszthely@takarnet.hu
mailto:gyamhivatalkeszthely@zalajaras.hu
mailto:Zalammkkeszthely@lab.hu
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E-mail: titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu 

 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 312-665 

Ügyfélfogadás: H:8.30-12, K:8-16.30, P:8-12 

E-mail: keszthely@oai.hu 

 

Falugazdász iroda: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 47. 

Tel/Fax: (83) 310-995 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala 

Cím: Keszthely, Kossuth u. 42. 

Telefon: 06 (83) 505-190 Fax: (83) 505-181 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Hévízi Kirendeltsége 

Cím: Hévíz, Kossuth u. 1. 

Telefon: 06 (83) 500-800 

 

Keszthelyi Járási Hivatal Hévízi Kirendeltsége - Okmányiroda 

Cím: Hévíz, Kossuth u. 1. 

Telefon: 06 (83) 500-805, 06 (83) 500-806 

Ügyfélfogadás: Hétfő:8-11.30, 

Kedd: szünnap,  

Szerda:8-11.30 és 13-16,  

Csütörtök, Péntek:8-11.30 

E-mail: okmanyheviz@zalajaras.hu 

mailto:titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu
mailto:keszthely@oai.hu
mailto:okmanyheviz@zalajaras.hu
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Tankerület 

Keszthelyi tankerület 

Tankerületi igazgató: Varga Anikó Zsuzsanna 

Telefon: 30/3999896 

E-mail: aniko.varga@klik.gov.hu 

 

A Járási Hivatal épületének nagy részén az akadálymentesítés még nincs megoldva – kivéve az 

Okmányiroda és a Földhivatal. Az épület felújítására és átalakítására kész tervek vannak, 

jelenleg támogatási forrás hiányában még nem kerülhetnek kivitelezésre. 

A keszthelyi polgármesteri hivatal 2013 nyarán jelen TÁMOP projektnek köszönhetően 

akadálymentesített baba-mama szobával és mellékhelyiséggel egészült ki, melyet a hivatal 

ügyfelei számára alakítottak ki. Pozitív példaként értékelhető, hogy Budapesten új szolgáltatást 

vezetett be a fővárosi kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Teve 

utcai ügyfélszolgálatán. Az úgynevezett „Nagycsaládos Ügyintézés” a több gyermekkel érkező 

ügyfelek részére biztosít gyorsított ügyintézést az ügyfélhívás tekintetében. A Teve utcai 

ügyfélszolgálaton az egészségbiztosítás vonatkozásában országos viszonylatban is legnagyobb 

ügyfélforgalmat kiszolgáló szervhez érkező ügyfelek részére az ügyfélhívó terminálokon már 

önálló ügytípusként jelenik meg a „Nagycsaládos Ügyintézés”. Az ügytípus kiválasztásával a 

nagycsaládosok a várakozási idő csökkentése érdekében automatikusan külön ablakhoz kapnak 

sorszámot a pénzbeli ellátási ügyek, valamint a TAJ és EU kártya igények tekintetében 

egyaránt. Az ügyfeleket a biztonsági szolgálat munkatársai is segítik az ügyfélhívó rendszer 

menüpontjainak használatában. 

Ezen megoldást lehetne alkalmazni térségünkben is, nem csak nagycsaládosokra, hanem 

fogyatékkal élőkre is; valamint nem csak a kormányhivatal intézményeiben, hanem egyéb más 

– például posta, NAV, bank-és pénzintézetek, stb. esetében. 

 

Szükséges lenne összehangolni a kirendeltségek és az irodák nyitva tartását, mert például az 

Okmányirodában csütörtökönként, a Munkaügyi kirendeltségen és NAV kirendeltségen 

szerdánként nincs ügyfélfogadás. Célszerű lenne azonos napokat meghatározni, azonos 

munkarenddel, hogy az ügyfél akár több helyen is tudjon ügyet intézni ugyanazon a napon, ne 

kelljen több szabadnapot kivennie azért, mert eltérő az ügyfélfogadás rendje a hivatalokban.  

 

mailto:aniko.varga@klik.gov.hu
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4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) magyar állami adóztatási szervezet 2011. január 1-jén 

alakult az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyőrség 

összevonásával. Több mint 22 ezer dolgozója 1115 különböző feladat ellátásával biztosítja a 

magyar állam költségvetési bevételeinek 93 százalékát. A szervezet három szakmai területre 

tagozódik.  

 

Az adó szakterület felel az adók, járulékok, illetékek és köztartozások beszedéséért és 

ellenőrzéséért. Naponta frissülő adatbázisokkal, kalkulátorokkal, ingó és ingatlanárverések 

szervezésével hozzájárul a NAV szolgáltató, ügyfélcentrikus arculatához. Ügyfél tájékoztató és 

Ügyintéző Rendszere biztosítja az ügyfelek naprakész tájékoztatását, lehetővé teszi a telefonos 

ügyintézést. 

A vám- és pénzügyőri szakterületen dolgozók a pénzügyőrök vagy vámosok, de a köznyelv 

gyakran nevezi őket fináncoknak is. Ők ellenőrzik a vámhatárokon bonyolódó áru- és 

utasforgalmat, kezelik a vámokmányokat, elvégzik a szükséges vámkezeléseket, illetve 

üzemeltetik a közúti határátkelőhelyeket. Ezen kívül a pénzügyőrök jövedéki igazgatási és 

ellenőrzési feladatokat is ellátnak, továbbá elvégzik a regisztrációs adó kiszabásával és 

beszedésével kapcsolatos teendőket is. A pénzügyőrök országszerte bárhol szúrópróbaszerűen 

megállíthatják a személygépkocsikat és teherautókat.  

 

A pénzügyi nyomozók gazdasági, pénzügyi bűnügyeket derítenek fel. A rendőrség 

nyomozóitól az általuk üldözött bűncselekmények köre és speciális szaktudásuk, tapasztalatuk 

különbözteti meg őket. Munkájukat ügyészi felügyelet mellett végzik. Hatáskörükbe az 

adózással, a gazdálkodással, hazai és uniós pályázatokkal kapcsolatos visszaélések, szellemi 

tulajdonjog-sértések (hamisítás, kalózszerverek működtetése) tartoznak. 

 

A NAV keszthelyi kirendeltsége Keszthelyen a Szalasztó utca 3/B. szám alatt található. Az 

intézmény előtt fizető parkoló áll rendelkezésre: 
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Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–16.00  

Kedd: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 

Szerda: Szünnap 

Csütörtök:8.00–12.00 

Péntek: 8.00–12.00 

 

Általános információk: 

A NAV Általános Tájékoztató Rendszere hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-

13.30 óráig tart nyitva. Az ügyintézés gyorsítása és hatékonyságának javítása érdekében 

interneten és telefonon is előzetes időpontot lehet kérni, ill. lefoglalni a keszthelyi NAV 

irodában.  

 

5. Keszthelyi Járásbíróság és Keszthely Városi Ügyészség 

Magyarországon az igazságszolgáltatást a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróság és 

a közigazgatási és munkaügyi bíróság gyakorolja. Az első fokon eljáró kerületi és városi 

bíróságok jogutódjai 2013. január 1-jétől a járásbíróságok. E bíróságok hatáskörébe tartoznak 

mindazok az ügyek, amelyekben az elsőfokú eljárást törvény nem utalja más bíróság elé. A 

legtöbb üggyel első fokon, a járásbíróságok szintjén találkozhatunk. 

A Keszthelyi Járásbírósághoz a Járás területéről érkező ügyekkel foglalkoznak. Az 

ügyfélfogadási rendnek megfelelően lehet bejutni a Bíróság épületébe. Az épület előtt fizető 

parkoló található. A mozgáskorlátozott személyek gépkocsival, ellenőrzés után behajthatnak az 

intézmény zárt parkolójába és a részükre kijelölt parkolót használhatják. Ügyfélfogadási időben 

az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeket szabadon használhatják: mellékhelyiség, 

folyosók, tárgyaló termek, kezelő irodák.  

Postacím:   8360 Keszthely 1. Pf. 4. 

Cím:    8360 Keszthely, Georgikon u. 16. 

Telefonszám:  +36-83/515-400, Telefax: +36-83/515-429 

E-mail cím:   birosag@keszthely.birosag.hu 

mailto:birosag@keszthely.birosag.hu


Oldal: 43 / 58 

 

Elnök: Némethné dr. Sebestyén Atala, elnökhelyettes: Dr. Palotay András Péter 

Kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: 

hétfő – csütörtök: 9.00 – 11.00,  

péntek: 8.00- 15.30 

Panasznap: péntek: 8.00- 15.30 

 

Keszthely Városi Ügyészség 

Cím:    8360 Keszthely, Szalasztó u. 7. (8361 Keszthely, Pf.: 13.) 

Telefon:   +36/83/317-457, Fax: +36/83/313-464 

 

 

6. Közszolgáltatók a térségben 

 Áramszolgáltatás 

E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 

Cím:   8360 Keszthely Georgikon u. 24. 

Telefonszámok: Telephely:  83/506-200, Telefonos ügyfélszolgálat: 40/545-545 

 

 Gázszolgáltatás 

E-ON Közép-Dunántúli Gázszolgáltató Rt. 

Cím:   8360 Keszthely Georgikon u. 24. 

Telefonos ügyfélszolgálat: 40/444-000 

Az EON Áram/Gázszolgáltató Zrt-nél online felületen elérhető az ügyintézés, valamint a 

telefonos ügyfélszolgálat reggel 7 órától este 20 óráig fogadja az ügyfelek hívásait. A 

személyes ügyfélszolgálat hetente két nap, hétfőn reggel 8 órától 14 óráig, szerdán 12 órától 18 

óráig érhető el Keszthelyen a Georgikon u. 24. szám alatt.  
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 Vízszolgáltatás 

Dunántúli Regionális Vízmű Rt. 

Nyugat-Balatoni Igazgatóság 

Cím:   8360 Keszthely Vaszary K. u. 13. 

Telefonszámok: Hibaelhárítás:       83/548-022, Ügyfélszolgálat:    83/315-504, 

Szennyvízüzem:    83/510-819 

Az ügyfélszolgálati irodában érkezési sorrendben fogadják az ügyfeleket, de a gyorsabb 

ügyintézés érdekében, lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézés időpontjának előzetes 

lefoglalására e-mailben is.  

 Távhőszolgáltatás 

VÜZ Nonprofit Kft. 

Cím:   8360 Keszthely Vásártér 10. 

Telefonszám: 83/515-330 

 Kábeltelevízió szolgáltatás 

Hír-Sat 2000 Kft. 

Cím:   8360 Keszthely, Kossuth u. 45. 

Telefonszám: 83/510-610 

Hibabejelentés: 83/311-136 

A szolgáltató hétköznapokon reggel 8 órától 16.30-ig várja ügyfeleit. A könnyebb ügyintézés 

érdekében a hétfői napokon hosszított nyitva tartással, este 20 óráig tart nyitva.  Az online 

szolgáltatások között ügyfélkapu működik, melyen keresztül az ügyfél megtekintheti saját 

számláinak, és befizetéseinek listáját, szerződése adatait. A hibabejelentő segítségével gyorsan 

és egyszerűen jelezheti, ha szolgáltatásunkban hibát észlelt. 

 Szemétszállítás 

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 

Cím:    8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.  

Levelezési cím:  8361 Keszthely, Pf.:67 
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Iroda:   8360 Keszthely, Mártírok útja 1. 

Nyitva tartás:  Hétfő, Péntek: 8-15 óráig, Szerda: 8-16 óráig, Kedd, Csütörtök: szünnap   

Telefonszám:  83/777-478, 30/522-7894 

E-mail:   iroda@keszthelyhusz.hu; szamlazas@keszthelyhusz.hu; 

ugyfelszolgalat@keszthelyhusz.hu 

Honlap:   http://www.keszthelyhusz.hu/ 

 Hulladékkezelés 

KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 

Cím:    Keszthely, 0249/7 hrsz.  

Levélcím:   8361 Keszthely, Pf. 99. 

Nyitva tartás:  Hétfő, Péntek: 8-15 óráig, Szerda: 8-16 óráig, Kedd, Csütörtök: szünnap   

Telefonszám:  83/510-362, 510-363 

E-mail:   keteh@t-email.hu 

 

7. Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

A közös hivatal által állami feladatként illetékességi és működési körében ellátandó 

alaptevékenységek a következők: 

 Állat-egészségügyi ellátás; Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység; 

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége; Adó, illeték 

kiszabása, beszedése, adóellenőrzés; Közterület rendjének fenntartása; A fiatalok társadalmi 

integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése.   

A közös hivatal ellátja Keszthely Város Önkormányzata és Vállus Község Önkormányzata 

működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 

feladatokat, melyeket jogszabályok Keszthely város és Vállus község illetékességi és működési 

körébe utalnak. 

Az ügyfélfogadási időkben az ügyfelek használhatják az ügyintézők irodáit, a kijelölt 

folyosókat, és a jelen pályázat keretében kialakított akadálymentesített mellékhelyiségeket és 

baba-mama szobát.  

http://www.keszthelyhusz.hu/
mailto:keteh@t-email.hu
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A keszthelyi hivatalnál szerdánként - az eltérő munkarendben dolgozók miatt - délután 17 óráig 

tart az ügyfélfogadás. 

 

A közös hivatal ügyfélfogadási rendje  

Keszthelyen: 

 Hétfő:  8 – 12 óráig; Szerda: 8 – 12 és 13-17 óráig, Péntek:8 – 12óráig 

Az ügyfélfogadási idő az általános ügyfélfogadási időtől eltérően:  

- önkormányzati lakásügyek esetében minden hónap utolsó hétfője 8,00-12,00 óra, 

- építésügyi igazgatás vidéki települések közigazgatási területeit érintően előzetes 

időpont-egyeztetéshez kötötten minden hónap első hétfője 8,00-12,00 

- pénztári ügyintézés esetében minden kedden 13,00-15,00 óra. 

Vállus Községben: kedd 8,00 órától 12,00 óráig  
 

Polgármester ügyfélfogadása: Ruzsics Ferenc polgármester fogadóórája: minden hónap első 

szerdája: 15.00 – 17.00 óráig; Keszthely, Fő tér 1. - Udvari kistárgyaló 

Jegyző ügyfélfogadása: Dr. Horváth Teréz jegyző fogadóórája: minden hónap harmadik 

szerdája: 15.00 – 17.00 óráig; Keszthely, Fő tér 1. – I. em. jegyzői iroda 

A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtábláinak jegyzéke 

1.) Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) földszint – 

Porta 

2.) Vállus Község Önkormányzata (8316 Vállus, Rákóczi F. u. 57.) önkormányzat 

épületének előtere 

Az ügyfélfogadási időkben az ügyfelek használhatják az ügyintézők irodáit, a kijelölt 

folyosókat, és a jelen pályázat keretében kialakított akadálymentesített mellékhelyiségeket és 

baba-mama szobát.  

 

8. Szociális ellátás 

 

A szociális alapszolgáltatások körében a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátási feladatok 

körében a gyermekjóléti szolgáltatás tartozik, amely ellátásáról a társulás mikrotársulások, 

valamint a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.  
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Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye: A bentlakásos intézményben 

folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan 

fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, 

szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent. Teljes körű ápolást, 

gondozást nyújtó szociális otthon. Cél az idősek otthonában elhelyezett személyek 

életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Ápolást, gondozást nyújtó tartós 

bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális 

és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem 

szorulnak. 55 férőhelyes,teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Bekerülés 

lehetősége a jogszabályokban foglaltak  szerint. Pszichiátriai és szenvedélybeteget nem tudnak 

fogadni.  

Cím:    8360 Keszthely Csók István u. 1/a.  

Telefon:   83/312-232; 83/311-047  

e-mail:   eszi@keszthelynet.hu 

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: A Szolgálat feladata, hogy a látókörébe került 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, családok számára komplex segítséget nyújtson. 

E segítségnyújtás az elmúlt évek tapasztalatai alapján főként gyermeknevelési, magatartási 

problémák esetén tanácsadás, anyagi nehézségekkel küzdő családok számára természetbeni 

segítségnyújtás, szolgáltatásokhoz, segélyformákhoz való hozzájutásban ügyintézés, mentális 

támogatás nehéz élethelyzetekben lévők stb. esetén. 

Cím:   8360 Keszthely, Kossuth L. 42. 

Telefon:  83/318-033; Fax 83/510-638 

e-mail: gyj.css@keszthelynet.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00 - 12.00; Szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 17.00; Péntek: 8.00 - 12.00 

Nappali melegedő és ingyen konyha: Szociálisan rászorulók, hajléktalanok támogatása, nappali 

melegedő és ingyen konyha elérése. 

Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali Melegedő és Ingyenkonyha 

Cím:   8360 Keszthely, Bakacs u. 10. 

Telefon:  83/510-706 

http://eszi@keszthelynet.hu/
mailto:gyj.css@keszthelynet.hu
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Támogató Szolgálat: Fogyatékkal élők támogató szolgálata. (Keszthely és Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Filemon Református Támogató és 

Házigondozó Szolgálat, Kolping Támogató Szolgálat) 

Szociális Otthonok: a térségben több idősek otthona/szeretetotthon/pszichiátriai betegek 

otthona működik. (Szent Lukács Idősek Otthona, Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, 

Evangélikus Szeretetotthon, ESZI, stb.) 

Gondviselés Háza: nappali elhelyezést biztosítanak 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos, mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az 

intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek.  

Cím:   8360 Keszthely, Eötvös utca 1. 

Telefon:  06-83/777-051 

web:   www.maltaikeszthely.hu  

 

Házi segítségnyújtás: fizikai ellátás az ellátott lakásán. (pl: fürdetés, inkontinenciakezelés, 

étkeztetés, takarítás, mentális gondozás, bevásárlás, szociális és egyéb ügyintézés, gyógyszer 

felíratás, stb.) A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltat ás ingyenes. 

 

 

9. Egészségügyi ellátás 

 

9.1. Kórház 

A városi kórház Keszthely és a térség egészségügyét szolgálja, részben Veszprém és Somogy 

megyei települések lakóit is ellátja, összesen 78 ezer embert, de a haematológiai területen Zala 

megye egészére is, csaknem 300 ezer lakosra terjed ki az ellátási területe. A Keszthelyi Városi 

Kórházban az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó hétközi és hétvégi központi vidéki 
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ügyelet működik. A sürgősségi orvosi ellátás fenntartásáról Keszthely Város Önkormányzata 

önállóan gondoskodik.  

A Keszthelyi Városi Kórház és a hévízi Szent András Kórház konzorciumban közel egy 

milliárd forintot nyert el pályázati úton, mely keretében új eszközöket szereznek be, 

szakrendelőket alakítanak ki, felújítanak épületrészeket. Talán az egyik legfontosabb része a 

pályázatnak, hogy CT berendezés is elérhető lesz Keszthelyen, így nem kell a megyeszékhelyre 

utazniuk a lakosoknak a vizsgálatokhoz.  

 

Sajnos a kistelepüléseken egyáltalán nem/ vagy csak részben elérhető az orvosi ügyelet, így a 

lakosoknak a nagyobb szomszédos településekre vagy a városokba kell menniük az ellátásért.  

Egészségfejlesztési irodákat hozott létre 2013-ban az egészségügyi államtitkárság ötvenkilenc 

városban, így Keszthelyen is. A betegségmegelőző-egészségmegőrző programokat ingyen 

látogathatják az érintettek. Az iroda azzal a céllal jött létre, hogy életmódváltó programok 

segítségével megelőzze az elhízást, a dohányzással és az alkoholfogyasztással kapcsolatos 

problémákat vagy éppen a 2-es típusú cukorbetegséget. Fontos figyelmet kap a népbetegségnek 

számító depresszió megelőzése, valamint a lakosság aktív életmóddal való megismertetése is. 

A háziorvosok azok, akik ajánlják az új lehetőséget és a programokat a pácienseknek. Akinek 

például a háziorvos azt tanácsolta, fogyjon le, az egészségfejlesztési iroda nyújt további 

segítséget életmód-tanácsadással, dietetikusok közreműködésével. Eddig háromszázan 

fordultak meg a keszthelyi irodában, vettek részt tanácsadáson vagy valamilyen programon.  

Az iroda olyan ingyen elérhető sportprogramokat és előadásokat szervez, amelyekre bárki 

jelentkezhet. 2014 februárjától rendszeresen nordic walking túra indult, amelyet egy előadás 

előz meg, hogy a résztvevők megismerkedjenek a szabályokkal, mi a túra célja, kiknek szól. 

Tavasztól természetjárást, tájékozódási túrát, kerékpártúrákat, valamint sport- és 

egészségnapokat is szerveznek. Elindult a spinning, az alakformáló torna és a preventív 

gerinctorna is, valamint igénybe vehetik a Q1 Fitness Stúdió szolgáltatásait is szintén ingyen az 

egészségfejlesztési iroda pályázata által. Nagyon népszerű az egyéni gyógytorna, illetve a 

hévízi gyógytornászok által csütörtökönként tartott gerinciskola, amelyet elméleti tájékoztató 

előz meg. Minden programra az előzetesen meghirdetett helyszíneken vagy az 

egészségfejlesztési irodában lehet jelentkezni. A pályázati program 2015. február 28-ig tart. A 

cél, hogy ez idő alatt a Keszthelyi járásban élők megismerkedjenek olyan életmódváltó 

programokkal, amelyek segítségével megszeretik a mozgást, és fontos legyen nekik az 

egészségmegőrzés.  Minden hónapban szerveznek egy előadást a különféle betegségekben 
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(daganat, cukorbetegség, emésztési, szív- és érrendszeri problémák) szenvedő embereknek. 

Ezek is ingyenes programok lesznek. 

2010. február 1-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos 

hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztosításának javítása 

érdekében  az Országos Mentőszolgálat, a Központi ügyelet, és a Városi Kórház Keszthely 

Sürgősségi Osztálya egységes riasztási rendszert működtet, amely biztosítja, hogy a beteg a 

legrövidebb idő alatt az egészségügyi állapota által indokolt szinten kerüljön ellátásra.  

A korábbi gyakorlattal ellentétben fenti időponttól a Központi ügyelet hívásait az alábbi 

hívószámon kell bejelenteni: +36/92/321-000.  

Bejelentéskor a mentésirányító/ügyeleti diszpécser egységes kikérdezési és szakmai elvek 

figyelembevételével dönt a riasztandó egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt 

mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A mentésirányító  a rendelkezésre álló információk 

alapján a beteg helyéhez legközelebbi és legmegfelelőbb egységet küldi a beteg segítségére. 

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsra van szükség, az irányító ebben az esetben 

is a segélyhívó rendelkezésére áll. Járó betegek részére az ügyeleti ambulancia továbbra is 

igénybe vehető, hétköznap16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén, és ünnepnapokon 8 órától 

másnap reggel 8 óráig az alábbi helyen: 8360 Keszthely, Sopron u. 2. 

Keszthely Városi Kórház elérhetősége: 

Cím:   8360 Keszthely, Ady E. u. 2. 

Telefon:  06 83 311 060; Fax: 06 83 314 221 

e-mail:  vkk.titkarsag@vk-keszthely.hu  

web:   www.vk-keszthely.hu 

 

9.2. Alapellátási Intézet (ALI).  

Az egykor SZTK néven ismert intézmény jogutódja az Alapellátási Intézetet, ahol helyet kap 

11 háziorvosi, 5 házi-gyermekorvosi, és 4 fogászati rendelő, melyeknek rendelkezésre állási 

idejükön kívüli időpontokban, fogászatot tekintve hétvégén és ünnepnapokon 8-12 óráig, az 

intézet gondoskodik az ügyelet megszervezéséről, továbbá az intézmény keretein belül 

működik a védőnői szolgálat, 6 fő területi védőnő, és 5 iskolavédőnő alkalmazásával. Az 

mailto:vkk.titkarsag@vk-keszthely.hu
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intézményben üzemel egy közös vérvételi hely, egy patika, és a Keszthely Városában igénybe 

vehető ellátások színvonalát emeli a fogszabályozási szakrendelés.  

A keszthelyi központi ügyelet Keszthely lakosain kívül ellátja még Balatonszentgyörgy, 

Balatonberény, Vörs, Hollád, Tikos településeket.  

A környező településeket a Vidék Ügyelet Kht. látja el, a Keszthely, Ady u. 2, kórházi 

telephelyen, valamint, megtalálható a hévízi, és zalaszentgróti ügyelet is. 

 

 

 

Elérhetősége: 

Cím:   Keszthely, Sopron u. 2. 

Telefonszám: 83/515-060, 83/515-050, 83/311-130 

E-mail:  alapellatas@keszthelynet.hu 

 

9.3. Gyógyszertárak 

Keszthely városában több (8 db) gyógyszertár működik, melyek nyitva tartása a hétköznapokon 

általában reggel 7 órától este 18 óráig tart; ezen kívül pedig ügyeleti beosztás van, melyről 

minden patikában, ill. helyi újságban lehet tájékozódni.   

 

10. Posta 

A térségben a postai szolgáltatás postahivatalokban és mobil postán érhető el. A postahivatalok 

hétfőtől péntekig Hévízen, Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson, Alsópáhokon, 

Sármelléken, Zalaváron Zalaapátiban, Cserszegtomajon és Keszthelyen 4 hivatallal érhetőek el. 

mailto:alapellatas@keszthelynet.hu
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Jellemzően reggel 8 órától délután 16/17/18 óráig tartanak nyitva a hivatalok. Szombati nap 

csak a keszthelyi 1. sz. postahivatal érhető el, reggel 8 órától déli 12 óráig.   

Cím:   8360 Keszthely, Kossuth L. u. 48. 

Telefon:  +36-83-515-960 

 

10.1. Mobil Posta 

A Magyar Posta elindította az úgynevezett Mobil Posta szolgáltatását, amelynek lényege, hogy 

a postai küldemények felvételét és kézbesítését egy központi postáról induló, naponta 3-5 

települést érintő, gépkocsival közlekedő postás látja el. E kistelepüléseken - amelyek közül 

sokban nincs állandó postahivatal (jellemzően a 600 fő lakos alatti települések) - igény esetén a 

postás valamennyi háztartást érinti, és a kézbesítés mellett leveleket, csomagokat, 

pénzküldeményeket, táviratokat vesz fel, biztosítja a megtakarítási szolgáltatásokat, és 

értékesíti a postai profilba tartozó egyéb termékeket. Az érintett településeken a Mobil Posta 

szolgáltatását igény esetén fix felvételi pontok egészítik ki. Mobil postaszolgáltatás hétfőtől 

péntekig, napi néhány órában található a következő településeken: 

- Felsőpáhok: H-P, 9-13 

- Bókaháza: H-P, 9-13:30 

- Szentgyörgyvár: H-P, 7:40-9:20 

- Vállus: H-P, 10-10:30 

- Dióskál: H-P, 10-12:50 

- Egeraracsa: H-P, 8-9:50 

- Gétye: H-P, 9:30-11 

- Ligetfalva: H-P, 12:15-13:30 

- Vindornyafok: H-P, 12:45-13:15 

- Vindornyalak: H-P, 11:30-12 

- Vindornyaszőlős: H-P, 11:45-14:30 

- Zalaköveskút: H-P, 13:45-14:15 

- Zalaszentmárton: H-P, 13-13:30 
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10.2. Postapartner 

A Postapartner program keretében vállalkozók és önkormányzatok végzik a postai 

szolgáltatást. Postapartnerek: 

- Esztergályhorváti: H-P, 8-12 

- Várvölgy: H-P, 9-16 

- Karmacs: H-P, 8-16:15 

- Nemesbük: H-P, 8:30-16 

- Rezi: H-P, 8-15:30 

- Zalacsány: H-P, 8-16 

- Zalaszántó: H-P, 7:30-15:15 

11. Bankok, automaták 

Keszthelyen 14 bank képviselteti magát 24 bank automatával. A bankok közül néhány 

akadálymentesített, kerekesszékkel és babakocsival is megközelíthető, a gyerekek számára 

játszósarok van kialakítva, ami nagy segítség a szülőknek, míg ügyeiket intézik. Fontos lenne, 

hogy a többi pénzintézet is kövesse a jó példákat és segítségére legyen az ügyfeleinek.  

A kisebb településeken sajnos sem bank, se bankautomata nincs, így a vidéki lakosságnak 

nagyobb településre, vagy a városokba kell menniük pénzügyeiket intézni. 

Jellemzően a bankokban sorszámos rendszer alapján következnek az ügyfelek, amelyeket tábla 

és szignál jelez, azonban a gyengénlátók, ill. vakok számára ez értékelhetetlen. Nagy segítség 

lenne számukra, ha a sorszámot bemondanák. 

A kisgyermekkel érkező ügyfelek szinte minden bank épületében megtalálhatják a gyerekeknek 

kialakított játszósarkot, melyben a kicsik lefoglalhatják magukat, míg a szülők ügyet intéznek. 

Ez azonban sok esetben nem jelent megoldás, hisz egy kisgyermek nem feltétlenül marad 

egyedül a játszósarokban. A megoldást egy – a kisgyermekkel érkező - ügyfél hívógomb, 

kiszolgáló pult jelentené, hogy nekik soron kívüli kiszolgálást biztosítsanak az intézmények.  

A Bankok jellemzően reggel 8 órától délután 16 óráig tartanak nyitva, a hét egy napján pedig 

ettől eltérően 30 perccel korábban nyitnak vagy később zárnak. Ez azonban még mindig 
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elérhetetlen olyan munkavállalóknak, akik pl. reggel 8-tól délután 16 óráig dolgoznak. Nekik 

megoldást jelent az internet bankolás – ami azonban nem minden esetben alkalmas 

ügyintézésre. Szükség lenne heti egy munkanapon hosszabb nyitva tartásra.  

 

12. Rendőrség 

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

A Rendőrkapitányságot a 107 vagy a 112-es, ingyenesen hívható telefonszámon érheti el bárki 

az ügyfélfogadási időn túl is. Az Rendőrség épülete részben akadálymentesített. A térségben 

Hévízen és Balatongyörökön található Rendőrörs, valamint körzeti megbízotti iroda 

Cserszegtomajon, Sármelléken, Zalaapátiban és Zalacsányban.  

Segélyhívó:  107 

Cím:           8360 Keszthely, Deák Ferenc út 31. 

Postacím:   8361 Keszthely,    Pf.: 205 

Telefon:      83/312-234 

Telefax:      83/312-234 

E-mail :      keszthely.rk@orfk.b-m.hu  

Ügyfélfogadás : 

Kedd:           08.30 - 12.00 és 13.00 - 16.00 

Szerda:       13.00 - 16.00 

Csütörtök:  08.00 - 12.00 

Péntek:       08.00 - 12.00  

Vezetői fogadóóra:  

Minden hónap utolsó hétfője: 08.00 - 12.00-ig 

Hévízi Rendőrörs: 

Cím:   8380 Hévíz, Erzsébet királyné út 5. 

Telefon:  30/650-7573 

mailto:keszthely.rk@orfk.b-m.hu
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Balatongyöröki Rendőrörs: 

Cím:   8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos út 29. 

Telefon:  83/346-602; 03-26/56-85 

Fax:   83/346-602 

Körzeti megbízotti Irodák: 

- Cserszegtomaj 

- Sármellék 

- Zalaapáti 

- Zalacsány 

 

13. Internet, okostelefonok 

A kávézók, éttermek és szórakozóhelyek esetében már lassan alapelvárás a wi-fi hozzáférés, 

így például Keszthely belvárosában már szinte minden vendéglátóhelyen tudunk kapcsolódni a 

világhálóra a telefonunkkal vagy a laptopunkkal.  

Ingyenes vezeték nélküli hálózatot építetett ki Keszthely város Önkormányzata a megújult 

Főtéren. Az internetre jelszó nélkül bárki rákapcsolódhat laptopjával vagy okostelefonjával.  

Egy felmérés szerint, az elmúlt másfél évben több mint 150 százalékkal 2,7 millióra nőtt az 

okostelefonok száma Magyarországon, nagymértékben bővítve a mobileszközön internetezők 

táborát. Az okostelefon-tulajdonosok 90 százaléka szörföl a világhálón, ami tízszerese a 

hagyományos készüléket használók körében mért aránynak. Az ilyen telefonok használata nagy 

lehetőséget jelent a bankok számára is, ugyanis az egyik leginkább kiaknázható terület a 

jövőben a mobil banki ügyintézés, valamint a folyószámlák kezelése lehet. A gyors ütemben 

terjedő okostelefonok és az egyre népszerűbbé váló online banki ügyintézés miatt azt 

várhatnánk, hogy az ilyen készülékekre telepíthető internetbanki alkalmazások már alapvető 

szolgáltatásnak számítanak, ugyanakkor a nagy kereskedelmi bankok közül eddig csak 

háromnak van a vállalkozói számlák feletti teljes rendelkezést lehetővé tevő mobil 

applikációja. Hogy miért jó az online bankolás? Azért mert egyszerűen, gyorsan, és nem 

utolsósorban költséghatékonyan tudja a számlatulajdonos intézni pénzügyeit, bárhol, bármikor, 
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bármilyen eszközön hozzáfér számlájához. Nem csak az ügyfél, hanem a bank is rengeteg 

pénzt takaríthat meg. Ha például minden egyes interneten elindított tranzakció miatt be kellene 

menni egy bankfiókba, az valószínűleg komolyan megterhelné a fiókhálózatot és az 

ügyintézőket. Ez általában a tranzakciók díján is meglátszik, az online ügyintézés jóval 

kedvezőbb költségekkel végezhető, mint a személyes ügyintézés. A mobilbank terjedését segíti 

elő, hogy egyre szélesebbé válik a mobil alkalmazásokkal elérhető szolgáltatások köre. Ma már 

alapkövetelmény, hogy az ügyfél folyamatosan nyomon tudja követni, hogy mi történik 

bankszámláján: milyen pénzmozgások voltak, beérkezett-e már a várt összeg a partnertől, 

elindult-e már az utalás. Az okostelefonok azonban ennél többre is képesek, az ügyfelek 

átutalásokat is végezhetnek, leköthet, illetve feltörhet betétet, de akár a közüzemi számlákat is 

befizetheti a felületen keresztül. 

 

14. Javaslat a Munkaidőn túl is működő az ügyintézésre 

Más településen (Budaörs) előzetes igényfelmérés alapján sikeresen beindították 2014 

májusában a munkaidőn túli ügyintézést, az interaktív ügyfélszolgálatot. Sikeresen pályáztak és 

az elnyert támogatásból 12 embert - 7 operátort és 5 távmunkást - képeztek ki a feladatra, 

egyebek mellett a munkájuk alapját képező szoftver használatára. Az operátorok a hivatalban 

fogadják a hívásokat munkanapokon reggel 7 és 8 óra között, valamint kedden, szerdán és 

csütörtökön délután 4 és 7 óra között. Az általános tájékoztatáson kívül segítenek az egyes 

ügyek előkészítésében (például dokumentumokat, adatlapokat küldenek az ügyfeleknek), és 

akár csetelni is lehet velük. Videótelefonon az általuk mutatott képernyők, ügyintézési 

útvonalak is láthatók, de sms-ben is lehet kérdezni tőlük.  

Az internet és az okostelefonok elterjedése lehetővé tenné az online ügyfélszolgálatok 

elterjedését minél szélesebb körben. 

Ez a példa jól mutatja, hogy van megoldás az átlagos munkaidő előtt és után történő ügyintézés 

hatékony megoldására.  
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15. Összegzés 

 

A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem 

oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére, 

„munkahelyről való elkéredzkedésre” sor kerülne. A hivatali nyitvatartásiidők, a bankok 

nyitvatartási ideje, a bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi rendelők rendelési 

ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek 

munkarendjéhez. Ez nemcsak a munkavállalók számára jelent plusz terhet, hanem a munkáltató 

számára is káros termelés-kieséssel, ezáltal pedig bevétel-csökkenéssel járhat. Az egyes 

intézmények kevéssé összehangolt működési ideje, illetve munkamódszere különösen egyes 

esetekben különösen nehézzé teszi az ügyintézést. Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a 

helyi közlekedési nehézségek is, amelyeket a helyi és helyközi tömegközlekedési járatok 

menetrendjeinek nem megfelelő összehangolása okoz. 

A munka-család konfliktusok egyik legjelentősebb forrása az időtényező. Elsősorban, a 

gyermekes családoknál gyakori probléma a munka és a családi élet időbeli 

összeegyeztethetetlensége. Különösen fennáll ez a probléma a délután, este, éjszaka vagy 

váltott műszakban dolgozókra. Ez utóbbi az egész család időbeosztását meghatározza, és 

időnként megakadályozza, hogy a dolgozó családbeli szerepét betöltse, ez pedig nemegyszer 

vezet a házasság tönkremenéséhez, a család felbomlásához. Erre a meghatározó problémára 

megoldást jelenthet a rugalmas munkaidő alkalmazása, amely bizonyos szabadságot adna a 

munkavállalónak ideje ésszerűbb beosztásához, és így hozzásegítné a családi szerepek 

„betöltéséhez”.  

A munkaidő rugalmas kezelése kifejezetten előnyös a családi vagy egyéb kötelezettségeik 

miatt kötött munkaidőt nem vállalható munkavállalók számára. A távmunkások rugalmasabb 

beosztással, de többet dolgoznak irodai társaiknál. Az önállóság, a rugalmas idő- és 

feladatbeosztás, a kreativitás fokozott igénye általában ösztönzőleg hat a távmunkásokra. 

Ugyanezek a tényezők viszont nyomasztóak lehetnek azokra, akik nem képesek a 

megnövekedett önállóságot és felelősséget vállalni. A fokozott stressz általában akkor okoz 

gondot, ha a munkaadó minden probléma megoldását (pl. a munkafeltételek biztosítását) a 

munkavállalóra hárítja át. A munkaidőből kivett távollétek száma jelentősen csökkenthető a 

távmunka-foglakoztatással.  

A munkaidőn túli ügyintézés megoldása lehet a telefonon, illetve interneten történő ügyintézés, 

távmunkában operátorok alkalmazása, akik az ügyfelek segítségére lehetnek. Megoldást 
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jelenthet a heti egy nap nyújtott ügyfélfogadási idő kialakítása (pl. este 20 óráig). Az 

ügyintézési idők csökkentése érdekében a telefonos vagy online előjegyzés sokat gyorsíthat az 

ügymeneten.  

Célszerű lenne a térség hivatalainak egyöntetű ügyfélfogadási rendet kialakítania, hisz a 

hétköznapokon nem egységes a nyitva tartások és szünnapok rendje (pl. Munkaügyi 

kirendeltség szerdánként, Okmányiroda csütörtökönként tart zárva) 

 


