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MOHÁCSI JÁRÁSI HIVATAL

Baranyában elindul a kormányablak busz
Magyarország kormánya számára továbbra is kiemelten fontos, hogy az állammal
kapcsolatos ügyeket mindenki egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez közel tudja intézni.
Ezt a célt szolgálja a Baranya Megyei Kormányhivatal kormányablak busza is, ahol több
mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak
tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést tapasztalt kormányablak
szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.
A kormányablak buszban – a korábban már megszokott ügysegédi szolgáltatások mellett
– lehetőség van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel,
vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális
járműben két munkaállomás, ezekhez kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató
és szkenner teszi lehetővé a helyben történő ügyintézést. A busz akadálymentesített, így
mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
A kormányablak buszon bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk
a figyelmet, hogy elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos
ügyintézésre továbbra is csak a kormányablakokban tudunk lehetőséget biztosítani.

A kormányablak busz július hónaptól a következő helyszíneken és időpontokban
várja az ügyfeleket a mohácsi járás illetékességi területén:
2020. július 30. (csütörtök)
2020. augusztus 27. (csütörtök)
2020. szeptember 24. (csütörtök)
2020. október 22. (csütörtök)
2020. november 19. (csütörtök)
2020. december 17. (csütörtök)
Himesháza

8.30 – 9.30 óra között

Véménd

10.00 – 11.30 óra között

Palotabozsok

12.15 – 13.00 óra között

Somberek

13.15 – 14.10 óra között

Dunaszekcső

14.30 – 16.00 óra között
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2020. július 21. (kedd)
2020. augusztus 18. (kedd)
2020. szeptember 15. (kedd)
2020. október 13. (kedd)
2020. november 10. (kedd)
2020. december 8. (kedd)
Lippó

8.30 – 9.30 óra között

Majs

9.45 – 10.30 óra között

Nagynyárád

10.45 – 11.45 óra között

Kölked

12.30 – 14.00 óra között

Lánycsók

14.30 – 16.00 óra között

2020. július 31. (péntek)
9.00 – 11.00 óra között

Homorúd
Sárhát

11.30 – 12.30 óra között

Újmohács

13.00 – 14.00 óra között

Mohács, 2020. június 8.
Tisztelettel:
A hivatalvezető helyett eljáró:
Gáspár Ágnes
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