
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
Hatósági és szociális 
Gyámügyek 
Foglalkoztatási ügyek
Népegészségügyek
Élelmiszerlánc
és állategészségügyi ügyek
 
Hatósági és s
Gyámügyek 
Foglalkoztatási ügyek
Népegészségügyek
Élelmiszerlánc
és állategészségügyi ügyek
 

A koronavírus

 Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
lefoglalt időpontban van lehetőség
  

 Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 
tartózkodó ügyfelek számát.

 
 Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben 

kísérővel!
 
 Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, a várakozáskor 

kérjük betartani az Operatív Törzs által javasolt, az ügyfelek közötti 
legalább 1,5
 

 A települési ügysegédek ügyfélfogadása szünetel.
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Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
és szociális ügyek 

Foglalkoztatási ügyek 
Népegészségügyek 
Élelmiszerlánc-biztonsági 

állategészségügyi ügyek 

és szociális ügyek 

Foglalkoztatási ügyek 
Népegészségügyek 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi ügyek 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a 

következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
lefoglalt időpontban van lehetőség

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 
tartózkodó ügyfelek számát.

Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben 
kísérővel! 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, a várakozáskor 
kérjük betartani az Operatív Törzs által javasolt, az ügyfelek közötti 
legalább 1,5-2 méter távolságot

elepülési ügysegédek ügyfélfogadása szünetel.

EEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMM

FFÜÜZZEESSAABBOONNYYII  JJÁÁRRÁÁSS

FELHÍVÁS

 
 
 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu
foallatorvos.fuzesabony@heves.gov.hu

További információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

 

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a 

következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
lefoglalt időpontban van lehetőség

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 
tartózkodó ügyfelek számát. 

Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, a várakozáskor 
kérjük betartani az Operatív Törzs által javasolt, az ügyfelek közötti 

2 méter távolságot! 

elepülési ügysegédek ügyfélfogadása szünetel.
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FELHÍVÁS 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

hatosag.fuzesabony@heves.gov.hu
gyam.fuzesabony@heves.gov.hu

fogl.fuzesabony@heves.gov.hu
nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu

foallatorvos.fuzesabony@heves.gov.hu

További információk: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves  

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a 

következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
 

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 

Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, a várakozáskor 
kérjük betartani az Operatív Törzs által javasolt, az ügyfelek közötti 

elepülési ügysegédek ügyfélfogadása szünetel.

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
06 36 795
06 36 795
06 36 341
06 36 341
06 36 542

zesabony@heves.gov.hu
zesabony@heves.gov.hu

fogl.fuzesabony@heves.gov.hu
nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu

foallatorvos.fuzesabony@heves.gov.hu

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a  

következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat: 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 

Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, a várakozáskor 
kérjük betartani az Operatív Törzs által javasolt, az ügyfelek közötti 

elepülési ügysegédek ügyfélfogadása szünetel. 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat: 
795-039 
795-068 
341-301 
341-832 

06 36 542-268 

 
zesabony@heves.gov.hu 
zesabony@heves.gov.hu 

fogl.fuzesabony@heves.gov.hu 
nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu 

foallatorvos.fuzesabony@heves.gov.hu 

 

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, a várakozáskor  
kérjük betartani az Operatív Törzs által javasolt, az ügyfelek közötti 



  


