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Tapolcó Balaton'uíed BálatonfÚzió

Veszprém megyében működő kormányablakok

Tisztelt Balatonalmád i ] árási
PolgárokI

A területi közigazgatás elmúlt
éVekben lezajlott átalakításainak
célja az e8yszerűbb, hatékonyabb,
lakóhelyhez közeli mindennapi
ügyintézés lehetőségének megte,
remtése, a szolgáltatásközpontú
közigaz8atás létrehozása Volt. Ezért, és nem utolsósorban a
költséghatékonY, átlátható működés me8teremtése
érdekében került kózös irányítás alá korábban 5zámos,
különböző intézményben szétszórtan műkódő állami hatáskór
és szakterület.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy ügvfeleink, a
Balatonalmádi járá5i polgárok bizalommal fordulnak a
veszprém l\y'egvei kormánvhivata|, a Balatonalmádi lárási
Hivatal é5 a me8yei kormányablakok ügyfélszol8álati
mUnkatársaihoz, Veszik igénybe kormányablakaink több mint
másfél ezer ü8ykörének szolgáltatá5ait, és szívesen használják
az elektronikus ügyintézés lehető§é8eit, Munkatársaimmal
együtt folyamatosan dolgozunk azon, hogy a hivatali
ügyintézést minél gondtalanabbá tegyük, különös
figyelemmel arra a kiemelt kormányzati szándékra, ho8y a
falvak és városok, a Vidék és főVáros közötti életminősé8beli
külónbségeket e téren Végleg íelszámoljUk. Ezt is támogatva
októbertől üzembe állítottuk Veszprém megye első Mobilizált
Ügyfélszol8álatát, vagyis Kormányablak Buszát, amely a
kórnyék aprófalvaiba, intézményeihez, Valamint a megye
különböző rendezvényeinek helyszínére képes,,házh02 Vinni"
a kormányablak szol8áltatá5ait.

lelen kiadványunk célja könnyű áttekinthetőséget nyújtani a
BalatonaImádi járási embereknek arról, hogy milyen ügyeket
milyen helyszineken intézhetnek a Veszprém l\y'e8yei
Kormányhivatalban, A prospektU5ban a szakterületek
elérhetősé8eit is megtalálják,

Bízunk abban, hogy munkánkkal továbbra is támogathatjuk
hivatali ü8yintézéseiknek a mindennapi elVárásokhoz történő
folyamatos alkalmazkodását, s hogy Önök a jöVőben is
elégedetten táVoznak a Kormányhivatal ügyfélszo18álati
pultjaitól.

Tisztelettel:

Takác5 szabolcs
kormánymegbízott
Veszprém Megyei Kormányhivatal



Balatonalmádi Járási Hivatal

te lefon szá m: 88/550-709
postacím: 8220 BalatonqImádi, széchenyi sétány 1.
e-mail: balatonalmadi.jaras@Veszprem.goV.hu

Hatósági, Gyámügyi és lgazságügyi Osztály
telefon: Gyámügy és igazságügy: 88/550-779;

88 / 55o -7 07 } 88 / 55o -7 1,4

Hatósági ügyek és szabálysértés: 88/55o-713; 88/550-
708

Szociális ügyek: 88/550-7 16; 88/550-7].5; 88/550-7 17
ügyfélfogadás: H, SZ, CS: 8.00-16.30; P: 8.00-13.00
postacím: Hatósá8i ügyek, szabálysértés:

8220 Balatonalmádi, széchenyi sétány 1.
Gyámügy, lgazsá8ügy és szociális ü8yek;822o

Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
e-mail: balatonalmadi.hatosag@veszprem.gov.hu

balatonalmadi.gyamugy@Veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
közoktatási feladatok
szabálysértési ü8yek
szocjális ellátások (közgyógyellátás, aktíV korúak
ellátása, egészségügyi szo18áltatásra való
jogosUltság, ápolási díj, időskorúak járadéka,
gyermekek otthon8ondozási díja)
üzletszerűen Végzett társa5ház-kezelői és
ingatlankeze|ői tevékenység nyilVántartása Vétele
áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás
családvédelmi koordinációs feladat
gyám5ágj, gondnoksági ü8yek
gyermek csa ládi jogállásáva l kapcsolato5 ügyek
gyermekvédelmi ügyek
pénzbeli ellátá5ok (gyerme ktartasd ij,
otthonteremtési támogatás)
fiatalkorúak védelmét bizt05ító jo8Szabályi
rendelkezések megtartasának ellef or2ése:
szaVatossággal és jótáJlással kapcsolaio5 ü8Yek
családi gazdaságok nyilVántafiásba Véiele, mezőőri
szolgálati ügyek, mezógazdaségi őstermelők
ellenőrzése

Foglalkoztatási osztály

telefon5zám : 88/550-7ü,; aa/ 55o-7 23; 88 / 550-7 24:
88 / 550-7 25 ; 88 / 550-7 26
ügyfélfogadás; H, SZ, CS:8.00-14.00; P; 8,00-12.00
postacím: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 44.
e-mail: balatonalmadi.foglalkoztatas@Veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
álláskeresési ellátások, álláskeresők nyilVántartása
foglalkoztatást elősegítő támogatások

Kormányablak osztály (Balatonalmádi)

telefonszám: 88/550-265
ügyfélfogadás: H: 7,00-17,00; K-SZ: 8.00-16.00;
c5: 8.00-18.00; P: 8.00-13,00
postacím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1,

e-mail: ba latonalmad i. korma nya bla k@Veszp rem.goV. h u

Kormányablak Osztály (Balatonfűzfő)
telefonszám: 88/550-293
ügyfélfogadás: H; 7.00-17.00; K-sZ: 8,oo-12.oo;
CS: 8.00-18.00; P: 8.00-12.00

postacím:8184 Balatonfúzfő, Nike krt. ],.

e-mail : balatonfuzfo.kormanyablak@veszprem,gov.hu

Főbb ügykórök

. lakcímbejelentés, lakcímigazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézés

o mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
. Nemzeti Egységes Kártyarendszer (diákigazolvány,

oktatási-, pedagógus,- oktatói-, polgárőr igazolvány)
. útlevél ügyintézés
. ügyfélkapu, rendelkezésj nyilvántartás regisztráció
. regisztráció telefonos azonosításhoz
. személyes okmányokkal kapcsolatos ügyintézé5
o vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
. vezetői engedély,
. gépjármú üByintézés
. ÉTDR rendszerre vonatkozó segítség nyújtása
. hitele5 tulajdoniIap- és térképmásolat kiadása



Kihelyezett ügyfélszolgá lat

Balatonfüredi Jáíási Hivatal Építésügyi osztály

telefonsZám ; 88/550-712
ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 8.00-16.00;
Péntek; 8.00-12.00

clm:
Balatonalmádi, Baross G. út. 32.

e-mail;
balatonf ured.epitesugy@veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
. építési engedélyezé5
. építésfelügyelet
. használatbavételi engedélyezés

InópovrrocreI-Ás
KomaÁNya.nLAKBA

lBls
Kormányzati ügyfélvonal

NAV ügyfélpont
clm:

8220 Balatonalmádi, széchenVi sétánV 1.

ügyfélfogadás:
Péntek: 8.00-13.00 t?l{lLJ
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Kormányablakban intézhető ügyek és

ügyleírások:

http://kormanyablak.hu/hufeIadatkorok
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KORMÁNYABLAK BUSZ

A Veszprém Megyei Korm á nyh ivata l
által működtetett Mobilizált

Ügyfélszolgálat
A Mobilizált Ügyfélszolgálat, azaz Kormányablak Busz
egy bármikor rugalmasan bevethető, a változó
igényekhez és kórülményekhez gyorsan és hatékonyan
alkalmazkodni képes kormányablak, ahol az ügyfelek
minden kormányablakban elérhető ú8ykört
elintézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak
tájékoztatást az el,iárás menetéről.

Többek között személyazonosító igazolvánnyal,
lakcímkártyáVal, útlevéllel, Vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra
helyben van lehetőségük az ügyfeleknek.

A Veszprém lv]egyei Kormányhivatal 2018. október 11-
én átadottMobilizált Ügyfélszol8álatának munkába
állításáVal a kormányablakokban elérhető
szolgáltatások a jöVőben olyan helyekre is eljutnak
(kistelepülések, szociális intézmények, rendezvények,
na8y munkáltatók), ahol eddig nem Volt lehető5é8 a
helyben történő ügyintézésre.

A Kormányablak Busz menetrendje megtalálható a
korma nyhiVatal, weboldalon.

A Veszprémi Járási Hivatal által a

Balatonalmádi járás illetékességi
területén ellátott feladatok

telefonszám: 06-88/550-5o7

cím: 8200 Veszprém, Mindszenty lózsef utca 3-5,

postacím;8210 Veszprém, Pf.| 2042

e- mail : veszprem.jaras@veszprem.gov,hu

Hatósági Főosztály

telefonszám: 06-88/550-494

cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.

postacím: 8210 Veszprém, Pí,: 2042

e-mail : veszprem.hatfo@ve5zprem.gov.hu

Hatóságiosztály

telefonszám: 06-88/550-426

ügyfélfogadás; H, SZ: 8.00-16.00; P: 8.00_12.oo

cím: 8200 VesZprém, Mindszenty József utca 3-5.

postacím: 8210 Veszprém, Pf .| 2042

e-mail : Veszprem.hato5a8@Veszprem,goV.hU

Főbb ügykörök
. közoktatási feladatok
o súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési

kedvezménye

Gyámügyi és lgazságügyi osztály

telefonszám : 06-88/550-499

ügyfélfogadás: H, SZ: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00

cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.

postacím: 8210 Veszprém, Pí,: 2042

e-mail ; veszprem.gyamugy@veszprem.gov.h u

Főbb ügykörók
o örökbefogadási ügyek
. termésZetes 5Zemélyek adósságrendezése



Építésütyi és Öíökségvédelmi osztály

telefonszám : 06-88/550-497

Jgv,félfogadás: H, SZ: 8,00-16.0O; P: 8.00-12.0O

cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.

postacím:8210 Veszprém, Pf.: 1000

e-mail : veszprem.epitesugy@Veszprem.8oV.hU

Főbb ügykörök

örökségVédelmi bejelentés
örökségvédelmi engedélyezés

Agrárügyi Főosztály

telefonszám : 06-88 /620-820; 06-88/590-343

cím: 8200 Veszprém, Batsányi János utca 5,

postacím: 82].0 Veszprém, Pf.: 1315

e-mail : veszprem,agrar@veszprem.gov.hu

FöldműVelésügyi osztály

telefonszám: 06-88 l 620-82o; o6-88/590-343

ügyfélfogadás: H, 5Z: 8.00-16.00; P: 8.00-13.0o

cím:8200 Veszprém, BatsányiJános utca 5.

postacím:8210 Veszprém, Pf.: 1315

e-mail: veszprem.foldmuveles@veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
o kárenyhítés

. ültetvénvtelepítés engedélyezés

. hegyőri szolgálati ügyek

o vadászati és halászati hatósági ü8yek

Erdészeti osztály

telefonszám: 06-88/576-000
ügyfélfogadás: H, SZ: 8.00-16.00; P; 8.00-13.oo
cím; 8200 Veszprém, szent Margit park 2.
posta c ím : 8 210 Ve szprém, Pt .| 'J"J,22

e-mail: Veszprem.erdeszet@Veszprem.goV.hu

Főbb ügykórök
. adatszolgáltatá5
. erdészeti létesítmények en8edélyezése
. erdő telepítésének engedélyezése
. erdőterület igénybevéteIi eljárások
. erdőterv módosítási ügyek
o pályázatkezelési ügyek

Földhivatali osztály

telefonszám : 06-88/620-750
ügyfélíogadás; H: 8.00-17.00; K, SZ: 8.00-14.0O;

cs: 8.00-16.00; P: 8.00-13.00
{ím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.
postacím:8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9,
e-mail: veszprem.foldhiVatal@Veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
o földhasználat, földvédelem
. in8atlan-nyilVántartás (tulajdonjog-bejegyzé5,

jelzálo8jog bejegyzés é5 törlés, ingatlan adatainak
változása, tulajdoni lap, iratmásolat kiadása)

. telekalakítás
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

osztály
telefonszám : 06-88/550-332; 06_88/55o-33s
ügyfélfogadás: H, SZ: 8.00-16.00; P: 8.00-].3,00
cím;8200 VesZprém, Dózsa György utca 33.
postacím;8200 Veszprém, Dózsa György utca 33.
e-mail ; veszprem.elelmiszer@veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
. állategészségü8y, állatvédelem
. állattenyésztési felü8yelet
. borászati hatósági ügyek
o élelmiszer-biztonsági hatósá8i ügyek (engedély,

igazolás kiadása stb,)



Növény- és Tala|védelmi Osztály

Ielefon52ám | 06-88/590-472
úgyfélfogadás: H, K, SZ, CS; 8,00-16.00; P:8.00-13.00
cím: 8200 Veszprém, Dózsa GVörgV utca 33.
postacím|8200 Veszprém, Dózsa György utca 33.

e-mail : veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu
Főbb ügykörök

. növényegészségügy

. növényvédelem
o talajvédelem

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi
és Foglalkoztatási Főosztály

telefonszám; 06-88/550-509
cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.

e-mail cím;
veszprem. musz.fogy,fogl@veszprem.gov.hu

KózIekedési Osztály

telefonszám: 06-88/550-04].

ügyfélfogadás: H-CS; 8.00-15.00; P: 8.00-12.00
pénztár: H-cs: 8.00-15.00; P: 8.00-13.00
cím;8200 Veszprém, Kistó utca 1.

e-mail cím: veszprem,kozlekedes@veszprem.gov.hu
Főbb ügykörók

r áru- és személyszállító engedélyek kiadása
. dlgitális tachográf kártyák kiadás
. közúti járművek műszaki megvizs8álása
l személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis

személyszál lító szolgáltatés engedélyezése

Útügyi osztály

te lefonszá m: 06-88/550-069
ügyfélfogadás: útü8y: H, sz, cs: 8.00-15.00
cím: 8200 Veszprém, Kistó utca 1.

e-mail cím : veszprem.utugy@Veszprem.gov.hu
Főbb ügykórök

. útépítéssel kapcsolatos eIjárás

Fogyasztóvédelmi osztály

telefonszá m : 06-88/550-510
ügyfélfogadás:
Hatósági Tanácsadó lroda: sZ: 8.oo-16.ooj

P:8.00-12.00
Rezsipont: H-cs: 8.00-16.00; P: 8.00-12,oo
cím: 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.
e-mail : veszprem.Íogyasztovedelem@Veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
. idegenforgalom (szálláshelyekkel kapcsolatos

kérelmek, bejelentések)
. közszoIgáltatási ücvek
. piacfelü8yeleti e|lenórzé5
. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal

kapc5olatos feladatok

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

telefonsZám: 06-88/885-93o
ügyfélíogadás; H-CS: 8.00-16.30; P: 8.oo-14,o0
cím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.
postacím:8200 Veszprém, Vórösmarty tér 3.

e-mail: veszprem.munkavedelem @veszprem.gov.hu
Főbb ügykórök

. munkaügyi ellenőrzé5
o munkavédelmi ellenőrzés



Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály

telefonszám : 06-88/550-878
cím: 8200 Veszprém, JózsefAttila utca 36,
postacím: 82]_0 Veszprém, Pf.: 1307
e-mail:
veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov,hu

Környezetvédelmi osztály

telefonszá m : 06-88/550-878
ügyfélfogadás: H-cs: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00
cím:8200 Veszprém, József Attila utca 36.
postacím; 821.0 Veszprém, Pf .i 1307

e-mail:
veszprem.kornyezetvedelmifo@Veszprem.gov. hu

Főbb ügykörök
. környezetvédelmi engedélyezés
. egységes környezethasználat
. előzetes vizsgálat, környezewédelmi hatásvizs8álat
. teljesítményértékelés, felü lvizsgálat, összevont

el.iá rás
o felszámolás és végelszámolási eljárás,
. hulladékgazdálkodás
. pontforrá5, diffúz forrás
. zajki bocsátási határérték

Természetvédelmi osztály

telefonszám : 06-88/550-878
ügyfélfogadás: H-CS: 8.00-16.00; P: 8.00-],2.00

cím: 8200 Veszprém, József Attila utca 36.
postacím: 8210 Veszpíém, Pf .| I3o7
e-mail:
veszprem.kornyezetVedelmifo@Veszprem.goV.hu

Főbb ügykörök
o barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások
. clTEs fajokkal kapcsolat05 eljárá50k
. Natura 2000 területen, ill. Védett természeti

területen Végzett tevékenységek engedélyezése
. védett, fokozottan Védett nöVényfajokkal, ill. védett,

fokozottan védett vadon élő állatfajokkal kapcsolatos
engedélyezés

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály

telefonszám : 06-88/593-220

cím:8200 Veszprém, Jókai Mór utca 3-5,

postacím:8210 Veszprém, Pf.: 1048

e-mail: veszprem.csaladtamogatasío@veszprem.gov.hu

Adategyeztetési és Nyu8dübiztosítási osztály

telefon5zám : 06-88/593-220

P; 8,00-12.00

cím: 8200 Veszprém, Jókai Mór utca 3-5.

postacím:8210 Veszprém, Pf.: 1048

e-mail : ve5zprem.nyugdij@veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök

. hozzátartozói nyugellátás iránti igény elbírálása

. nyugdíjbiztosítási adategyeztetés

r saját jogú nyugellátá5 iránti igény elbírálása

családtámogatási és Pénzbeli Ellátási osztály

telefonszá m: 06-88/550- 169

call center: 06-20/881-9535; 06-30/344-0045;

06-1o/460-9005

ügyfélfogadás: H 8,00-16.00; sz-cs: 8.00-13.00;

P: 8.00-12.00

cím: 8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 7.

postacím: 8210 Veszprém, Pí.: 2242

e-mail: veszprem,csa ladtamo8atas@Veszp rem.gov. h u

Főbb ügykörök

. családtámogatá5i ellátások

. lakáscélú állami támo8atá5ok

e súlyosan fogvatékosok ellátása

r---
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Egészségbiztosítási osztá ly

telefonszám : 06-88/55o-169

ügy.félfogadás: H : 8.00-16.00; SZ-CS: 8.oo_13,oo;

P 8.00-12.00

cím| 8200 Veszprém, Óvári Ferenc utca 7.

postacím: 8210 Veszprém, Pf.i 2073

e-mail ; ve5zprem.egeszsegbiztositas@veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök

. e8észsé8biztosítá5i nyilVántartá5i ügyek

. egészségbiztosítási pénzbeli ellátások

. köz8yó8yellátási ü8yek

Rehabilitációs Ellátási és szakértői osztá|y

telefonszám : 06-88/550-85o; 06-88/55o-865

ü8yíélfogadás; H: 8.00-1,6.00; SZ-CS: 8,00-13.00;

P: 8.00-12.00

cím; szakértői é5 pénzbeli ellátási ügyintézés
8200 Veszprém, Komakút tér 1,

foglalkozási rehabilitációs ügyintézés;
8200 Veszprém,,]ókai Mór utca 5.

postacím;

szakértői postafiók: 8210 Veszprém, Pf.: 154o

ellátási postafiók: 8210 Veszprém, Pf.:2048

e-mail: Veszprem.rehabilitacio@Veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök

. foglalkozási rehabilitációs ügyek

. orvos szakértői tevékenység

. rehabilitációs é5 rokkantsági ellátásokkal
kapcsolatos ügyintézés, hatósági bizonyítvány
kiadása

A Balatonfüredi Járási Hivatal által a
Balatonalmádi járás illetékességi

területén ellátott feladatok
telefonszám; 06-87/795-070
postacím:8230 Balatonfüred, Felső köz 2.

e-mail : balatonf ured.jaras@Veszprem.gov.hu

Népegészségügyi Osztály
telefon5zá m ; 06-87 1795-1-1! 06-87/795-088
ügyfélfogadás: H, sZ: 8,00-16.00; P: 8,00-].2,00
postacím: 8230 Balatonfüred, Major u.5,
telephely: 8300 Tapolca, Liszt F, u, 1/1.
e-mail:
balatonfured,nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

ta polca. nepege5z5egugy@veszprem.gov, h u

Főbb ügykörök
. családvédelmi feladatok
. egészségügyi igaz8atás
. járVányügyi eljárások
o köze8észsé8ügyi íeladatok (kémiai biztonság,
település egészségügy, élelmezés és téplálkozás
egészségügy, gyermek és ifjúság egészségügy)
o temetkezési engedélyek

Építésügyi osztály

lelef onszám| 06-87 /7 95-07 7

ügyfélfogadás: H, 5Z: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00
postacím:8230 Balatonfüred, Felső köz 2.

e-mail; balatonfured.epitesUgy@Veszprem,gov.hu

Főbb ügykörök

o építési engedélyezés

. építésfelügyelet

. használatbavételi engedélyezés



KORMÁNYABLAKOK

Ajka

teIefonszám; 88/550-535
postacím:84oo Ajka, Ú.iélet u.&
e-mail: ajka.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Balatonalmádi

telefonszám ; 88/550-?65
postacím: 8220 Balatonalmádi, széchenyi sétány 1.

e-maiI:
balatonalmadi.kormanyablak@Veszprem.8oV.hu

Balatonfűzfő

telefonszám: 88/550-293
postacím 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

e-mail : balatonf uzfo.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Devecser

telefonszám: 88/55o-73o
postacím: 8460 Devecser, Petőfi tér 1.

e-mail: deVecser.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Pápa

le|ef on szám : 06-89 / 7 95 -221,

postacím: 8500 Pápa , Fő u. 12.
e-mail cím : papa.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Sümeg

telef onszám | 06-87 /795-232
postacím:8330 süme8, Kossuth u. 14-16.
e-mail : sumeg.kormanyablak@veszprem. gov.hu

Tapolca

telefonszám: 06-87/795-ooo
postacím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
e-mail; tapolca.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Várpalota

telefonszám : 88/55o_529
postacím:8100 Várpalota, GárdonyiG. u. 39
e-mail: va rpalota. korma nyablak@veszprem.gov. h u

Berhida

telefonsZám; 88/550-267
postacím: 8181 Berhida, Veszprémi Út 1-3.
e-mail: Varpalota,kormanyablak@veszprem.gov,hu

Veszprém

postacím: 8210 Veszprém, Pí.: 2042
e-mail: veszprem.kormanyablak@veszprem.gov.hu

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.

telefonszám: 88/550-461

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefonszám: 88/550-518

Herend
teIefonszám: 88/513-73o

postacím:8440 Herend, Kossuth Lajos utca 97,

e-mail: veszprem. korma nya bla k@veszprem.gov. h u

Zirc
telefonszám: 88/550-698
postacím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

e-mail: zirc, korm a nyabla k@veszprem.gov. h u
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Veszprém Megyei
Kormányhivatal

Főosztályok

Agrár-és Vidékfejlesztést Tá mogató
Főosztály

telefonszá m : 06-88/814-90o
postacÍm:8200 Veszprém E8yetem U. 17.

e-mail: vemkh.agrar.videkfejlesztes@Veszprem.goV.hu
ügyfélfogadás: H, K, CS: 9.00-12.00 és 13,00-16.00;

sZ, P: 9.00-12,00
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások

Kérelemkezelési Osztálya
telefonszám : 06-88/814-966

Főbb ügykörök
. egységes, területalapú és álIatalapú támogatás
. fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
. gyümölcstermelők támogatása
. kertészetj támogatás
. őshonos állatok tenyésztésének támogatá5a
o szálas fehérje, szemes fehérje, ipari olajnövény,

zöldsé8termesztési, zöldítési támogatá5

Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

telefonszám ; 06-88/814-956

Főbb ügykörök
. vidékfejlesztési beruházások ügyintézése (helyi piac,

településkép, külterületi utak)

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

telefonszám ; 06-88/814-913

Főbb ü8ykörök
. egysége5, területalapú, állatalapú támogatásokhoz

tartozó ellenőrzések



Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztály

telefonszám: 06-88/593-220
postacím:8200 Veszprém, Jókai M. u. 3-5,
e-mail : Vemkh,tarsadalombizt.foglalkoáatas@Veszprem.gov.hl

Adatbázis kezelési Megtérítési és Méltányossági
Ügyek Osztálya

telefonszám: 06-88/593-220
ügyfélfogadás: H: 8.00-16.00; sZ, cS: 8.00-13.00;

P:8.00-12.00
postacím:8200 Veszprém, Jókai M. u. 3-5.

e-mail:
vemkh.adatbaziskezeles.melt@veszprem.gov.hu

Főbb ügykörök
e gyógyszertári f inanszírozási ügyek
. megállapodások me8kótése
. megtérítési és visszafizetési ügyek
. méltányosságból adhaió egyszeri egészségbiztosítási

segély
. méltányosságból igénybe vehető egészségbiztosítá5i

pénzbeli ellátások
. méltányosságból megállapítható kivételes

nyugellátás-emelés, egyszeri segély
. nyu8dújo8osultsághoz szükséges adat5zol8áltatás
. társadalombiztosítási egyéni számla vezetésével

kapcsolatos ügyek

Egészségbiztosítási és Nyugdúbiztosítási
Ellenőnési Osztály

telefonszám: 06-88/593-220
ügyfélfogadás: H: 8.00-16.00; sZ, cs: 8.00-13.00;
P: 8.00-12.00
postacím; 8200 Veszprém, Jókai u. 3-5.

e-mail: Vemkh.egbiztnVugbizt.ellenorzes@Veszprem.goV,hu

Főbb ügykörök

. ecészségbiztosítási ellenőrzés

. nyugdűbiztosítási ellenőrzés

Közfo8la lkoztatási osztály

telefonszám: 06-88/550-761

ügyfélfogadás: H, sZ, csi 8.00-14,00; P 8.00-12.00

postacím: 8200 Veszprém, MegyeháZ tér 3,

e-mail : vemkh.foglalkoztatas@VesZprern.goV,hu

Főbb ügykörók

o harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
munkavállalásának engedélyezése,

. jogitanácsadás

. magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba
Vétele és folytatása,

o munkásszállások kialakításának támogatása
r országos közf oglalkoztatási program támogatása

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

telefon5zám; 06-88/550-761

ügyfélfogadás: H, sZ, cs| 8.00-14,00; P: 8.00-12.00

postacím:8200 Veszprém, Megyeház tér 3.

e-mail: vem kh.fogla lkoztatas@vesz prem.8ov, h u

Főbb ügykörók

. bérgarancia támo8atás

. EUREs tanácsadás

. GlNoP programok megvalósítása

. megyei képzési jegyzék összeállítása, karbantartá5a

. munkahelyteremtő beruházások támogatása

. ToP pro8ramok megvalósítása
o vállalkozóvá válás támogatása



Élelmiszerlánc-biztonságí és

Földhivatali Főosztály

telefonszá m : 06-88/577-010
postacím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

e-ma!l: vemkh,elelmi5zer.foldhiVatal@Veszprem.gov.hu

Élelmíszerlánc-bíztonsági és Állategészségügyi

Osztály
telefonszám: 06-88/885-939

ügyfélfogadás; H-cs: 8.00-16,30; P: 8.0o-14.oo
postacím: 8200 Veszprém, Vörósmarty tér 3,

e-mail cím: vemkh.elelmiszer@veszprem.gov. hu

Főbb ügykörök

. állati eredetű melléktermék felhasználásának,
kezelésének, tárolásának engedélyezése

o állatszállító en8edély kiadása
. ENAR ügyintézés
. engedélyköteles élelmiszer-előállító üzem

engedélyezése
. víziá llat tenyésztő vállalkozások engedélyezése

Földhivatali osztály

telefonszám: 06-88/577-010

ügyfélfogadás: H-CS; 8.00-16.30; P: 8.00-14.00
postacím:8200 Veszprém, Vörósmarty tér 9.

e-mail: vemkh,elelmiszer.foldhivatal@veszprem,gov.hu

Főbb ügykörök

. földmérési ü8yek

. föld tulajdonjocának megszerzéséhez szükséges
ható5á8i jóváhagyási eljárás (földforgalom)

. földhasználati, földvédelmi ügyek

. in8atlan-nyilVántartási hatósági ügyek

Hatósági Főosztály

telefonszám : 06-88/579-304

]costacím: 8200 VesZprém MegyeháZ tér 1,

e-mail: vemkh. hatosag@ vesz pre m, gov, hu

Hatósági és oktatási osztály

telefonszám : 06-88/620-048
ügyfélfogadás: H-C5; 8,00-16.30; P: 8.00-14,0O
postacím; 8200 Veszprém, MegyeháZ tér 1,

e-mail: Vemkh.oktatas@Veszprem.goV.hu

Főbb ügykórök
. anyakónyvi ügyek
. érettségi vizsgák szervezése
. kisajátítási ügyek
. külföldiek ingatlanszerzése
o másodfokú adóható5ági ügyek
r szakmai vizsgák szervezése

Építésü8yi osztály
telefonszám : 06-88/579-303
ügyfélfogadás: H-CS: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00
postacím;8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

e-mail: Vemkh,epitesugy@veszprem,gov.hu

Főbb ügykörök
másodfokú építé5ügyi és építésfelügyeleti hatósági
ügyek

Szociálís és Gyámügyi Osztály

telef onszám | 06-88/579-330
ügyfélfogadás: H-CS: 8,00-16.30; P: 8,oo-14.oo
postacím|8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

e-mail ; vemkh.gyamugy.igazsagugy@veszprem.gov.hu

Főbb ügykórök
o gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók,

intézmények működési engedélyezése
r másodfokú gyámható5á8i ügyek
o másodfokú szociális ügyek



Bányászati Osztály

ielef onszám : 06-88/576-630
ügyfélfogadásl H-CS: 8.00-],6,30; P: 8.00-14.00
postacím:8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

e-mail: vem kh. ba nyaszat@veszpre m.gov, h u

Főbb ü8ykörók

. bányabezárás, tájrendezés

. bányatelek-ügyek

. bányászati jog átruházása, törlése

. bánvászati tevékenység ellenőrzése
o pb gázok és azok elegyei forgalmazásáVal, ezek töltő,

tároló, 52ál lító létesítményeinek územeltetéséVel
kapcsolatos ügyek

Törvényességi Felügyeleti Osztály

telefonszám : 06_88/579-342

ügyfélfogadás: H-CS: 8.00-16.30; P; 8.00-14.00
postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

e-mail ; vemkh.torvenyesseg@veszprem.gov.hu
Főbb ügykörök

. helyi önkormányzatok múködésére vonatkozó
törVényességi felü8yelet

o panaszok, közérdekú bejelentések Vizsgálata

lgazságügyi Osztály

telefonszám : 06-88/579-450
ügyfélfogadás; H-CS; 8.00-16.30; P: 8.00-14.00
postacím:8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

e-mail ; vemkh.i8azsagugy@veszprem.gov.hu
Főbb ügykörók

o áldozatse8ítés, jo8i se8ítségnyú.itás során nyújtott
támogatás Visszatérítés mérséklése, elengedése

. állami kárenyhítési ügyek

. szabálysértési, büntetóü8yi közvetítői tevékenység

. közérdekú munka büntetés vé8rehajtása

. pártfogó felü8yelet Végrehajtása

. meEelőző pártfogás végrehajtása

Népegészségügyi Főosztály

teIefonszám: 06-88/424-866
postacím;8200 Veszprém, József Attila u. 36.

e-mail cím: vemkh.nepegeszsegugy@Veszprem.goV.hu
ügyfélfogadás; H, SZ; 8,00-16.00; P: 8,00-12.00

Népegészségügyi é5 JárványügYi osztály

Főbb ügvkörök
. dohánytermékek adalékanyaga felhásználásának

engedélyezése
. ivóvíz biztonsá8i ügyek
..iárványúgyi eljárások
o szúnyogirtás engedélyezése

Laboratóriumi Osztály

Főbb ügykörök
. különböző típusú vizek kémiai és mikrobiológiai

Vizs8álata
e talajok kémiai vizsgálata
. járó- és fekVőbeteg ellátó intézmények

beteganyagának mikrobiológiai vizsgálata


