
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egészségbiztosítási ügyekben a következő elérhetőségeken 

Jogviszonyrendezés, TAJ
Külföldi biztosítás bejelentése
Külföldi kiküldetés
CSOK, Babaváró támogatás
Pénzbeli ellátás, CSED, GYED, útiköltség
Közgyógyellátási Igazolvány
Egyszeri segély

 
Időpontfoglalás: H

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 érkezzen 
kísérővel!

 Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor 
kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5
„szociális” távolságot! 

 
 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

        

Egészségbiztosítási ügyekben a következő elérhetőségeken 

Jogviszonyrendezés, TAJ
Külföldi biztosítás bejelentése
Külföldi kiküldetés 
CSOK, Babaváró támogatás
Pénzbeli ellátás, CSED, GYED, útiköltség
Közgyógyellátási Igazolvány
Egyszeri segély 

email: egeszsegbiztositas@nograd.gov.hu

Időpontfoglalás: H

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 
glalt időpontban van lehetőség

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az 
ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen 
kísérővel! 
Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor 
kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5
„szociális” távolságot! 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

 

NÓGRÁD MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY

        FELHÍVÁS

Egészségbiztosítási ügyekben a következő elérhetőségeken 
tájékozódhat:

 
Jogviszonyrendezés, TAJ-, EU Kártya 
Külföldi biztosítás bejelentése 

CSOK, Babaváró támogatás 
Pénzbeli ellátás, CSED, GYED, útiköltség
Közgyógyellátási Igazolvány 

 
egeszsegbiztositas@nograd.gov.hu

Időpontfoglalás: H-P: 8 -12 óráig: 06 32

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

módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:
 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
glalt 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
„szociális” távolságot!  

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

EGYEI  
ORMÁNYHIVATAL 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY 

FELHÍVÁS 

Egészségbiztosítási ügyekben a következő elérhetőségeken 
tájékozódhat: 

06 32
06 32
06 32
06 32

Pénzbeli ellátás, CSED, GYED, útiköltség 06 32 795
06 32 795

06 32

egeszsegbiztositas@nograd.gov.hu

12 óráig: 06 32 795

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

módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 
glalt 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-

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási ügyekben a következő elérhetőségeken 

06 32 795-078 
06 32 795-068 
06 32 795-108 
06 32 795-105 

795-087,795-083 
795-075,795-076 

06 32 795-080 

egeszsegbiztositas@nograd.gov.hu 

795-078 

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

módon korlátozzák ügyfélfogadásukat: 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 

Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az 

Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor 
-2 méter 

 
 

 

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen 


