
Ügysegédek Tokaj

Illetékesség Cím Ügyfélfogadás Ügysegéd Telefon E-mail cím Ügytípusok

Bodrogkeresztúr 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 85.
Hétfő 7.30-11.30 (páratlan héten) Hétfő 

12.00-16.00 (páros héten)
Szabóné Gál Erika

06-47/795-024         

06-30/845-28-59
szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Bodrogkisfalud 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth út 65. Szerda 12.00 - 16.00 Szabóné Gál Erika
06-47/795-024         

06-30/845-28-59
szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Erdőbénye 3932 Erdőbénye, Kossuth utca 31. 
Hétfő 12.15-16.15 (páratlan héten)

Hétfő 7.45-11.45  (páros héten) 
Szabóné Gál Erika

06-47/795-024         

06-30/845-28-59
szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Csobaj 3927 Csobaj, Rákóczi út 1. Hétfő 10.15-13.15 Román Jánosné
06-47/795-028          

06-70/941-30-04
roman.janosne@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Szegi 3918 Szegi, Alkotmány út 35/A. Szerda 10.00 - 12.00 Szabóné Gál Erika
06-47/795-024        

06-30/845-28-59
szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Szegilong 3918 Szegilong, Dózsa György utca 74. Szerda 8.00 - 10.00 Szabóné Gál Erika
06-47/795-024         

06-30/845-28-59
szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Taktabáj 3926 Taktabáj, Kossuth út 1. Hétfő 13.30-16.30 Román Jánosné
06-47/795-028          

06-70/941-30-04
roman.janosne@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal ügysegédi ügyfélfogadásai

Oldal 1



Ügysegédek Tokaj

Tarcal 3915 Tarcal, Fő utca 61.
Hétfő 12.30 - 16.00, 

Péntek 7.30 – 13.00
Hock Renáta

06-47/795-026           

06-20/492-16-14
hock.renata@borsod.gov.hu

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Tiszaladány 3929 Tiszaladány, Kossuth út 53. Kedd 12.00-16.00 Román Jánosné
06-47/795-028          

06-70/941-30-04
roman.janosne@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek

Tiszatardos 3928 Tiszatardos, Kossuth utca 34. Hétfő 8.00-10.00 Román Jánosné
06-47/795-028          

06-70/941-30-04
roman.janosne@borsod.gov.hu 

Aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, 

időskorúak járadéka, hadigondozotti ellátás, lakcímbejelentéssel 

kapcsolatos ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítással 

kapcsolatos ügyek
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