
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes időpontegyeztetésre az alábbi telefonszámokon van lehetőség

Családtámogatási ügyben
Lakástámogatási ügyben

Továbbra is javasoljuk, hogy vegyék igénybe az 

 
E-mail: csaladtamogatas@nograd.gov.hu

Call Center: 20/881

További információk: 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

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 ügyfelek közötti legalább 1,5
távolságot! 

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

CSALÁDTÁMOGATÁSI

         

tes időpontegyeztetésre az alábbi telefonszámokon van lehetőség

Családtámogatási ügyben 
Lakástámogatási ügyben 

Továbbra is javasoljuk, hogy vegyék igénybe az 

mail: csaladtamogatas@nograd.gov.hu
Call Center: 20/881

További információk: 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

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 ügyfelek közötti legalább 1,5
távolságot!  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

CSALÁDTÁMOGATÁSI

         FELHÍVÁS

 
 
 

tes időpontegyeztetésre az alábbi telefonszámokon van lehetőség
 

 

 
Továbbra is javasoljuk, hogy vegyék igénybe az 

lehetőségeket:

mail: csaladtamogatas@nograd.gov.hu 
Call Center: 20/881-9535; 30/344

 

További információk:         www.kormanyhivatal.hu
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

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 
betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5

 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

CSALÁDTÁMOGATÁSI OSZTÁLY

FELHÍVÁS 

tes időpontegyeztetésre az alábbi telefonszámokon van lehetőség

32/795-815, 32/795
32/795

Továbbra is javasoljuk, hogy vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési 
lehetőségeket: 

lakastamogatas@nograd.gov.hu
9535; 30/344-0045; 70/460

www.kormanyhivatal.hu
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

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 
betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

OSZTÁLY 

tes időpontegyeztetésre az alábbi telefonszámokon van lehetőség

15, 32/795-808 
32/795-816 

elektronikus ügyintézési 

 
lakastamogatas@nograd.gov.hu

0045; 70/460-9005 

www.kormanyhivatal.hu 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 

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 
2 méter „szociális” 

tes időpontegyeztetésre az alábbi telefonszámokon van lehetőség: 

 

elektronikus ügyintézési 

lakastamogatas@nograd.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, várakozáskor kérjük 


