
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi telefonszámokon lehet tájékoztatást kérni
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nyugdíj és adategyeztetési 
 
 
 
 
 
          e-mail: nyugdíj
Családtámogatási
(Anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYET, 
Fogyatékossági támogatás
Egészségbiztosítási pénz
utazási költségtérítéssel 
 
 
 
Külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyek         
Jogviszony igazolással és Hatósági bizonyítvány (Babaváró 
támogatáshoz, CSOK
   e-mail: egeszsegbiztositas.balassagyarmat@nograd.gov.hu

A koronavírus
a Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

ügyfélszolgálata

Kizárólag előre foglalt időpontontban érkező ügyfeleket tudunk fogadni.

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk.

Kérjük, hogy az ügyféltéren kívül, egymástól legalább 1,5

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Társadalombiztosítási Osztály

         

Az alábbi telefonszámokon lehet tájékoztatást kérni

További információk: 

Szíves türelmüket és m

Nyugdíj és adategyeztetési 

-mail: nyugdíj.balassagyarmat@nograd.gov.hu
Családtámogatási ügyek: 
Anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYET, 

Fogyatékossági támogatás
Egészségbiztosítási pénzellátással 
utazási költségtérítéssel kapcsolatos ügyek

Külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyek         
Jogviszony igazolással és Hatósági bizonyítvány (Babaváró 
támogatáshoz, CSOK-hoz) kiállításával kapcsolatos

mail: egeszsegbiztositas.balassagyarmat@nograd.gov.hu

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

ügyfélszolgálata az alábbiak szerint áll az ügyfelek rendelkezésére:

Kizárólag előre foglalt időpontontban érkező ügyfeleket tudunk fogadni.

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk.

az ügyféltéren kívül, egymástól legalább 1,5
várják meg, amíg munkatársunk szólítja Önöket!

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Társadalombiztosítási Osztály

         FELHÍVÁS

Az alábbi telefonszámokon lehet tájékoztatást kérni

információk: 

Szíves türelmüket és megértésüket kö

Nyugdíj és adategyeztetési ügyek:  

.balassagyarmat@nograd.gov.hu
  

Anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYET, 
Fogyatékossági támogatás) 

ellátással (táppénz, CSED, GYED) és 
kapcsolatos ügyek:  

Külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyek         
Jogviszony igazolással és Hatósági bizonyítvány (Babaváró 

hoz) kiállításával kapcsolatos
mail: egeszsegbiztositas.balassagyarmat@nograd.gov.hu

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

az alábbiak szerint áll az ügyfelek rendelkezésére:

Kizárólag előre foglalt időpontontban érkező ügyfeleket tudunk fogadni.

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk.

az ügyféltéren kívül, egymástól legalább 1,5
várják meg, amíg munkatársunk szólítja Önöket!

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Társadalombiztosítási Osztály 

FELHÍVÁS 

Az alábbi telefonszámokon lehet tájékoztatást kérni

  kormanyhivatal

egértésüket köszönjük!

.balassagyarmat@nograd.gov.hu 

Anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYET, 

(táppénz, CSED, GYED) és 
 

Külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyek          

     
     
     
     
     
     

Jogviszony igazolással és Hatósági bizonyítvány (Babaváró 
hoz) kiállításával kapcsolatos ügyek:  

mail: egeszsegbiztositas.balassagyarmat@nograd.gov.hu 

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Társadalombiztosítási 

az alábbiak szerint áll az ügyfelek rendelkezésére:

Kizárólag előre foglalt időpontontban érkező ügyfeleket tudunk fogadni.

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk.

az ügyféltéren kívül, egymástól legalább 1,5-2 méter távolságot tartva 
várják meg, amíg munkatársunk szólítja Önöket!

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Az alábbi telefonszámokon lehet tájékoztatást kérni: 

hivatal.hu 

zönjük! 

06 35 501 321 
06 35 501 323 
06 35 501 325 
06 35 501 329 
06 35 501 336 
06 35 501 337 

 

06 35 578 300 
06 35 578 301 

     06 35 501 081 
     06 35 501 082 
     06 35 501 083 
     06 35 501 085 
     06 35 501 332 
     06 32 795 108 

  06 35 501 084 
 

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel
Társadalombiztosítási 

az alábbiak szerint áll az ügyfelek rendelkezésére:  

Kizárólag előre foglalt időpontontban érkező ügyfeleket tudunk fogadni. 

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk.

2 méter távolságot tartva 
várják meg, amíg munkatársunk szólítja Önöket! 

 
 
 

fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 
Társadalombiztosítási 

 

 

Az ügyféltérben egyszerre tartózkodó személyek létszámát korlátozhatjuk. 

2 méter távolságot tartva 


