
Megnyílt a Bácsalmási Kormányablak 

 

2015. november 5- én megnyílt a Bácsalmási Kormányablak. Mostantól itt intézhetők mindazon az 

ügyek, melyeket Tisztelt Ügyfeleink eddig az Okmányirodában intézhettek. 

AZ 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletei pontosan tartalmazzák a Kormányablakban intézhető 

összes ügytípust. A rendelet letölthető a net jogtárból, melynek elérhetősége:  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300515.KOR 

Az ügyfeleinket leginkább érintő és a Kormányablakban intézhető ügyek köre – a teljesség igénye 

nélkül - az alábbi tájékoztatóban olvasható. 

Cím:     

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Bácsalmási Járási Hivatala 

Kormányablak Osztály 

 

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József 4-8. 
 

Ügyfélszolgálat 

telefonszáma:  

Ügytipusok: 

-Adatszolgáltatás 79/795246 

-Egyéni vállalkozói igazolvány 79/795246 

-Egyszerűsített honosítás 79/795246 

-Gépjármű ügyintézés 79/795216 

-Lakcímigazolvány 79/795246 

-Nemzeti Egységes Kártyarendszer 79/795246 

-Parkolási igazolvány 79/795246 

-Személyazonosító igazolvány 79/795246 

-Törzskönyv 79/795216 

-Útlevél 79/795246 

-Ügyfélkapu regisztráció 79/795246 

-Vezetői engedély 79/795216 

 

Továbbítás céljából előterjeszthető főbb ügyekben 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300515.KOR


-Építésügyi és vállalkozási ügyek                            79/795247 

-Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatás  79/795247 

-Szociális és családtámogatási ügyek                           79/795248 

-Társadalombiztosítással összefüggő ügyek                  79/795248 

Ügyintézők: 

 

Babó Károlyné 79/795246 

Bábszki Csaba  79/795216 

Bedzsuláné Szenderák Csilla 79/795216 

Faddiné Matlák Marianna 79/795247 

Matosné Dr Klocker Margit 79/795216 

Sövény Imre 79/795246 

Szép Katalin 79/795248 

Vankó Ágnes 79/795247 

Vlasics Apollónia 79/795246 

e-mail:  kormanyablak.bacsalmas@bacsjaras.gov.hu 

Honlap:  http://bkmkh.hu/bacsalmasi_jarasi_hivatal 

Intézhető 
ügytípusok: 

 

Azonnal, helyben intézhető ügyek:  

-Adatletiltás 

-Adatszolgáltatás 

-Egyéni vállalkozói igazolvány 

-Egyszerűsített honosítás 

-Gépjármű ügyintézés 

-Közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatás (pl.: papír alapú 

tulajdoni lap másolat, ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisból 

kiadott hiteles térképmásolat) 

-Lakcímigazolvány 

-Nemzeti Egységes Kártyarendszer 

-Parkolási igazolvány 

-Személyazonosító igazolvány 

-Útlevél 

-Ügyfélkapu regisztráció 



-Vezetői engedély 

 

 

 

A kormányablakban intézhető, továbbítás céljából előterjeszthető 

fontosabb ügytípusok: 

 

Állampolgársági ügyek 

-Egyszerűsített Honosítás 

-Állampolgárság megállapítása 

 

Családtámogatási ellátások: 

- anyasági támogatás 

- családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás) 

- gyermekgondozási segély - GYES  

- gyermeknevelési támogatás – GYET 

- fogyatékossági támogatások 

Egészségbiztosítási ügyek: 

- TAJ kártya iránti kérelem 

- Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti kérelem  

- Utazási költségtérítés, pénzbeli ellátások (táppénz, CSED, GYED,  

baleseti táppénz)  

Nyugdíjügyek: 

- öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem 

- özvegyi nyugdíj 

- nők kedvezményes öregségi nyugdíja 

- korhatár előtti ellátás megállapítása 

- szülői nyugdíj megállapítása 

- árvaellátás megállapítása iránti kérelem 

Rehabilitációs és rokkantsági ellátások 

- rokkantsági járadék  



- baleseti járadék  

- rehabilitációs ellátás 

Kereskedelmi és szolgáltatási ügyek (üzlet, vásár, piac, szálloda 

szálláshely, panzió kemping, üdülőház üzemeltetési engedély 

kiadása iránti kérelem). 

Építésügyi és vállalkozási ügyek (építési, bontási, fennmaradási, 

használatbavételi engedély kiadás iránti kérelem). 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Hétfő: 07:00-17:00 

Kedd: 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-16:00 

Csütörtök: 07:00-18:00 

Péntek:  08:00-12:00 

Információk:  

 az időpont-foglalásra a http://kekkh.gov.hu honlapon van 
lehetőség; 

 Az ügyfelek fogadása sorrendben történik! 
 Az ügyfélfogadási idő és a sorszámhúzási idő eltérő, 

amennyiben a sorszámhúzás ideje letelt, úgy ügyintézésre a 
legközelebbi ügyfélfogadási napon van lehetőség. 

Illetékfizetéssel 
kapcsolatos 
információk: 

 csekk (Magyar Posta – 6430 Bácsalmás, Hősök tere 11., 
Nyitva tartás H:8-17, K:8-16, Sz:8-16, Cs:8-16, P:8-15) 

 bankkártyás fizetés (okmányirodai és földhivatali ügyek 
esetén helyben az ügyintézőnél). 

 Amennyiben a csekkek postán történő befizetésére már 
nincs lehetőség úgy az illetékek befizetése csak bankkártyás 
fizetéssel oldható meg!  

 házi pénztár nincs 
 amennyiben az illeték befizetés nem bankkártyával történik, 

abban az esetben az illeték befizetését követően az ügyfelek 
fogadása soron kívül történik. 

 Kormányzati ügyfélvonal a nap 24 órájában: 

Információs telefon: 1818 

Külföldről: +36-1/550-1858 

Fax: +36-1/550-1819 

E-mail: 1818@1818.hu 

 

 

 Szommer Károly 

 hivatalvezető 

 

mailto:1818@1818.hu

