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A járási rendszerről általában

2013. január 1-jén 198 – a megyei kormányhivatalok 
szervezeti egységeiként felállított – járási hivatal kezdte meg 
működését hazánkban, melyek közül egyik, a 39 fős 
Kunhegyesi Járási Hivatal volt. A járási hivatalok legfontosabb 
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása. A korábban jegyzői 
hatáskörben ellátott államigazgatási feladatok közül elsősorban 
az okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek, 
valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi 
igazgatási ügyek intézése került át a járásokhoz.

A Kunhegyesi Járási Hivatal

· Székhelye: Kunhegyes, Kossuth L. u. 58. (Hatósági 
Osztály, Okmányirodai Osztály, Gyámhivatal)

· Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00 – 18.00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

· Kunhegyesi Járási Hivatal illetékességi területéhez 
tartozó települések: Kunhegyes, Abádszalók, Tisza-
bura, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonos-
tora

· Intézhető ügyek (leggyakoribb ügytípusok, a 
teljesség igénye nélkül):

Okmányirodai feladatok: személyi adat- és lakcím-
nyilvántartás, személyi igazolvány ügyintézés, egyéni 
vállalkozással kapcsolatos ügyek, útlevél-igazgatás, 
közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés, vezetői 
engedéllyel kapcsolatos ügyek, diákigazolvány készítéssel 
kapcsolatos feladatok, mozgássérültek parkolási igazol-
ványával kapcsolatos ügyek, ügyfélkapu regisztráció.
Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka és 
ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, 
alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság megállapítása, erről hatósági 
bizonyítvány kiállítása, hadigondozotti ügyekben az első 
fokú hatósági jogkör gyakorlása
Oktatással kapcsolatos feladatok: a tanköteles tanuló 
igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormány-
rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök 
ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön törté-
nő folytatásának bejelentése fogadása, az írásbeli érettségi 
vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti 
elosztásában történő közreműködés, az érettségi vizsga 
központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsga-
bizottságot működtető közoktatási intézmény megbízott-
jának

Kunhegyesi Járási Hivatal szakigazgatási szervei:

Járási Gyámhivatal
(Kunhegyes, Kossuth L. u. 58.)

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
(Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)

A Járási Hivatal kihelyezett kirendeltsége
Abádszalókon kirendeltség működik a hatósági osztály és a 
járási gyámhivatal 1-1 kormánytisztviselőjével az alábbi 
ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-18.00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00-18.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Ügysegédi rendszer 

· állandó ügysegéd (hatósági ügyekben) Tiszabőn 

az alábbi ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 08.00 – 18.00 
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00 – 16.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

valamint gyámhivatali ügyintéző szintén Tiszabőn 
szerdán 08.00-16.00 ügyfélfogadási időben.

· ideiglenes ügysegéd ( hatósági ügyek helyben 

történő ügyintézése)
Tiszabura hétfő, szerda 08.00 – 16.00
Tiszagyenda hétfő 08.00 – 12.00
Tiszaroff  péntek 08.00 – 12.00
Tomajmonostora szerda 08.00 – 12.00

Egyéb megyei szakigazgatási szervek Kunhegyesi Járási 
Hivatal épületében kihelyezett ügyfélszolgálatai és ügyfél-
fogadási ideje:

· Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – minden hónap első 
szerdai napján 9.00-10.00

· Igazságügyi Szolgálat – 2015. március 19. és 2015. 
június 18.

· Országos Egészségbiztosítási Pénztár – minden 
hónap negyedik hétfői napján 12.00-14.00

Kormányablak Tiszafüred

A 2014-es évben megkezdődött az új típusú integrált 
ügyfélszolgálati pontok, a Kormányablakok megnyitása.
A Kormányablakok elsődleges célja, hogy a lehető legtöbb 
államigazgatási ügy elintézhető legyen egy helyen. Az ügyek 
jelentős részét azonnal el tudják intézni, számos ügytípusban 
továbbítják az ügyintézők a beadott kérelmeket, a fennmaradó 
esetekben pedig tájékoztatást nyújtanak a hozzájuk forduló 
ügyfeleknek. Az ügyfelek egy korszerű, akadálymentesített, 
rendkívül szép környezetben található integrált ügyfélszolgálati 
ponton intézhetik ügyeiket. 
A Kunhegyesi Járáshoz legközelebb Tiszafüreden nyitották 
meg ezt az új típusú Kormányablakot 2015. január 30-án, a 
megyében negyedikként. A megnyitó ünnepségen részt vett 
többek között Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter, 
térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Baltay Tímea 
kormányablakokért felelős helyettes államtitkár, Dr. Kállai 
Mária kormánymegbízott asszony és Ujvári Imre, Tiszafüred 
város polgármestere.

Kormányablak elérhetősége
· Cím: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. 

Tájékoztató a Kunhegyesi Járási Hivatalról és a
tiszafüredi Kormányablakról


