
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

Eger 
Építéshatóság, Építésfelügyelet
Örökségvédelem
Gyöngyös 
Építéshatóság
Építésfelügyelet

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 

kísérővel!
 
 Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük 

betartani az 
legalább 1,

HHEEVVEE

ÉÉPPÍÍTTÉÉSSÜÜGG

         

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

Építéshatóság, Építésfelügyelet
Örökségvédelem 

Építéshatóság 
Építésfelügyelet 

www.kormanyhivatal.hu/hu/

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 
kísérővel! 

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

 
 
 
 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
 

Építéshatóság, Építésfelügyelet 

epites.gyongyos@heves.gov.hu

 
További információk:

www.kormanyhivatal.hu/hu/

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 érkezzen 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük 
Operatív Törzs által javasolt, az 

távolságot!  

MMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
DDEELLMMII  FFŐŐOOSSZZTTÁÁLLYY

FELHÍVÁS 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

epites.eger@heves.gov.hu

epites.gyongyos@heves.gov.hu

További információk: 
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 

indokolt esetben érkezzen 

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

YYAA  

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:

epites.eger@heves.gov.hu
06 36 482-920 
06 36 482-920

epites.gyongyos@heves.gov.hu
06 37 795-023 
06 37 795-056

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 

indokolt esetben érkezzen 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük 
ügyfelek közötti 

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat: 

epites.eger@heves.gov.hu 
920 
920 

epites.gyongyos@heves.gov.hu 
023 
056 

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük 


