
 A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe és elérhetőségeik

Megye
Eljáró Járási 

Hivatal

Eljáró Járási 

Hivatalhoz tartozó 

járások

Eljáró Járási Hivatal 

székhelye

Eljáró Járási 

Hivatal 

telefonszáma

Eljáró Járási hivatal email 

címe
Honlap 

BARANYA megye Komlói Hegyháti 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky 

u. 5.

+36-72-896-129 komlo.nepegeszsegugy@barany

a.gov.hu

Komlói

Pécsváradi

Mohácsi Bólyi 7700 Mohács, Széchenyi tér 

3.

+36-69-795-037 mohacs.nepegeszsegugy@bara

nya.gov.hu
Mohácsi

Pécsi Pécsi 7623 Pécs, Szabadság u. 7. +36-72-896-206 pecs.nepegeszsegugy@baranya.

gov.hu

Siklósi Siklósi 7800 Siklós, Kossuth tér 1. +36-72-795-748 siklos.nepegeszsegugy@barany

a.gov.hu
Sellyei

Szigetvári Szigetvári 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 

1.

+36-73-795-113 szigetvar.nepegeszsegugy@bar

anya.gov.hu
Szentlőrinci

http://www.kormanyhivata

l.hu/hu/baranya/jarasok/ko

mloi-jarasi-hivatal-

nepegeszsegugyi-osztaly

http://www.kormanyhivata

l.hu/hu/baranya/jarasok/m

ohacs-jaras-szakigazgatasi-
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ecsi-jarasi-hivatal-
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klosi-jarasi-hivatal-

http://www.kormanyhivata

l.hu/hu/baranya/jarasok/szi

getvari-jarasi-hivatal-

mailto:komlo.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:komlo.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:mohacs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:mohacs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:pecs.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:siklos.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:siklos.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:szigetvar.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
mailto:szigetvar.nepegeszsegugy@baranya.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/komloi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/komloi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/komloi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/komloi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/mohacs-jaras-szakigazgatasi-szervei
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/mohacs-jaras-szakigazgatasi-szervei
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/mohacs-jaras-szakigazgatasi-szervei
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/siklosi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/siklosi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/siklosi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/szigetvari-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/szigetvari-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/szigetvari-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly


BÁCS-KISKUN 

megye

Bajai Bajai 6500 Baja, Kolozsvár u. 1. +36-79-795-140 nepegeszsegugy.baja@bacs.gov

.hu 

Bácsalmási

Kalocsai Kalocsai 6300 Kalocsa, Városház utca 

1.

+36-78-795-093 nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.

gov.hu 
Kiskőrösi

Kecskeméti Kecskeméti 6000 Kecskemét, Nagykőrösi 

utca 32.

+36-76-896-324 nepegeszsegugy.kecskemet@ba

cs.gov.hu 
Kunszentmiklósi

Tiszakécskei

Kiskunhalasi Kiskunhalasi 6400 Kiskunhalas, Szilády 

Áron u. 19-21.

+36-77-795-315 kiskunhalas@bacs.gov.hu 

Jánoshalmai

Kiskunfélegyházai

Kiskunmajsai

BÉKÉS megye Békéscsabai Békéscsabai 5600 Békéscsaba, Szabadság 

tér 11-17.

+36-66-528-320 bekescsaba.nepeu@bekes.gov.

hu 
Békési

Gyomaendrődi

Szarvasi

Gyulai Gyulai 5700 Gyula, Kossuth u. 2. 

(bejárat a Munkácsy utca 

felől)

+36-66-463-017 gyula.nepeu@bekes.gov.hu 

Sarkadi

Szeghalmi

Orosházi Orosházi 5900 Orosháza, Szabadság 

tér 3.

+36-68-414-043 oroshaza.jaras@bekes.gov.hu

Mezőkovácsházai

http://bkmkh.hu/bajai_jara

si_hivatal/nepegeszsegugyi

_osztaly/ 

http://bkmkh.hu/kalocsai_j

arasi_hivatal/nepegeszsegu

gyi_osztaly/ 

http://bkmkh.hu/kecskeme

ti_jarasi_hivatal/nepegeszs

egugyi_osztaly/ 

http://bkmkh.hu/kiskunhal

asi_jarasi_hivatal/a_jarasi_

hivatal/ 

http://www.bekesijarasok.

hu/bekescsabai-

jaras/elerhetoseg 

http://www.bekesijarasok.

hu/gyulai-jaras/elerhetoseg 

http://www.kormanyhivata
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hazi-jarasi-hivatal 
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BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉN megye

Edelényi Edelényi 3780 Edelény, István király 

útja 52.

+36-48-795-252 kiraly.maria@borsod.gov.hu 

Kazincbarcikai

Ózdi

Putnoki

Encsi Encsi 3860 Encs, Petőfi út 75. +36-46-385-553 nepegeszsegugy.encs@borsod.g

ov.hu 
Gönci

Szikszói

Miskolci Miskolci 3530 Miskolc, Meggyesalja u. +36-46-354-611 nepegeszsegugy.miskolc@borso http://www.kormanyhivata

Mezőkövesdi Mezőkövesdi 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 

4.

+36-49-795-093 nepegeszsegugy.mezokovesd@

borsod.gov.hu 
Mezőcsáti

Tiszaújvárosi

Szerencsi Cigándi 3900 Szerencs, Kossuth u. 3. +36-47-561-025 nepegeszsegugy.szerencs@bors

od.gov.hu 
Szerencsi

Sárospataki

Sátoraljaújhelyi

Tokaji
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BUDAPEST II. kerületi I. kerületi 1035 Budapest, Váradi u. 15. +36-1-212-3823 nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.

gov.hu II. kerületi

III. kerületi

V. kerületi IV. kerületi 1055 Bp., Kossuth Lajos tér 

13-15.

+36-1-340-3158 nepegeszsegugy05@05kh.bfkh.

gov.hu 
V. kerületi

XIII. kerületi

VI. kerületi VI. kerületi

VII. kerületi 1067 Budapest, Podmaniczky 

u. 27.

+36-1-301-5050 nepegeszsegugy06@06kh.bfkh.

gov.hu 
VIII. kerületi

IX. kerületi

X. kerületi X. kerületi 1107 Budapest, Fokos utca 5-

7.

+36-1-262-8182 nepegeszsegugy10@10kh.bfkh.

gov.hu 
XVII. kerületi

XVIII. kerületi

XI. kerületi XI. kerületi 1111 Bp., Budafoki út 59. +36-1-235-7050 nepegeszsegugy11@11kh.bfkh.

gov.hu 
XII. kerületi

XXII. kerületi

XIV. kerületi XIV. kerületi 1148 Bp., Bánki Donát park 

12/f.

+36-1-383-0514 nepegeszsegugy14@14kh.bfkh.

gov.hu 
XV. kerületi

XVI. kerületi

XX. Kerületi XIX. kerületi 1211 Budapest, Szent Imre 

tér 3.

+36-1-896-2573 nepegeszsegugy20@20kh.bfkh.

gov.hu 
XX. kerületi

XXI. kerületi

XXIII. kerületi
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CsONGRÁD-

CSANÁD megye

Hódmezővásárhel

yi

Hódmezővásárhelyi 6800 Hódmezővásárhely, 

Ady Endre út 14.

+36-62-681-043 vezeto.hmvhely@csongrad.gov.

hu

Makói

Szegedi Szegedi 6726 Szeged, Derkovits fasor 

7-11.

+36-62-681-759 pataricza.monika@csongrad.go

v.hu
Kisteleki

Mórahalomi

Szentesi Szentesi 6600 Szentes, Vásárhelyi út 

12.

+36-63-814-804 nepeu.szentes@csongrad.gov.h

u
Csongrádi

FEJÉR megye Dunaújvárosi Dunaújvárosi 2400 Dunaújváros, Szórád 

Márton út 39.

+36-25-795-754 nepegeszsegugy.dunaujvaros@f

ejer.gov.hu
Martonvásári

Sárbogárdi

Móri Móri 8060 Mór, Szent István tér 

1/B.

+36-22-563-060 hivatal.mor@fejer.gov.hu

Bicskei

Székesfehérvári Székesfehérvári 8000 Székesfehérvár, Honvéd 

utca 8.

+36-22-795-751 hivatal.szekesfehervar@fejer.go

v.hu
Enyingi

Gárdonyi

http://www.kormanyhivata

l.hu/hu/fejer/hirdetmenyek

/mori-jarasi-hivatal 

http://www.csmkh.hu/hu/

hodmezovasarhelyi-jarasi-

hivatal 

http://www.csmkh.hu/hu/s

zegedi-jarasi-hivatal 

http://www.csmkh.hu/hu/s

zentesi-jarasi-hivatal 

https://dunaujvaros.hu/du

naujvarosi_jarasi_hivatal_n

epegeszsegugyi_osztaly 

http://www.kormanyhivata
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GYŐR-MOSON-

SOPRON megye

Csornai Csornai 9300 Csorna, Erzsébet 

királyné u. 36.

+36-96-261-659 nepegeszsegugy.csorna@gyor.g

ov.hu

Kapuvári

Győri Győri 9024 Győr, Jósika utca 16. +36-96-310-622 nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov

.hu
Pannonhalmi

Téti

Mosonmagyaróvár

i

Mosonmagyaróvári 9200 Mosonmagyaróvár, 

Deák tér 1.

+36-96-795-856 nepegeszsegugy.mosonmagyar

ovar@gyor.gov.hu

Soproni Soproni 9400 Sopron, Fő tér 5. +36-99-795-031 nepegeszsegugy.sopron@gyor.g

ov.hu

HAJDÚ-BIHAR 

megye

Balmazújvárosi Balmazújvárosi 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 

4.

+36-52-550-700 balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu 

Derecskei

Hajdúhadházi

Nyíradonyi

Debreceni Debreceni 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 

4.

+36-52-550-700 nepegeszsegugy.debrecen.jh@h

ajdu.gov.hu 

Hajdúböszörményi Hajdúböszörményi 4220 Hajdúböszörmény, 

Bocskai tér 1.

+36-52-550-398 hajduboszormeny.jh@hajdu.go

v.hu 

Hajdúnánási

Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói 4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi u. 20.

+36-52-362-216 hajduszoboszlo.jh@hajdu.gov.h

u 
Püspökladányi

Berettyóújfalu Berettyóújfalui 4100 Berettyóújfalu, Kossuth 

u. 6.

+36-54-505-310 berettyoujfalu.jh@hajdu.gov.hu 
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HEVES megye Egri Egri 3300 Eger, Kossuth L. u. 26. +36-36-510-303 nepeu.titkarsag.eger@heves.go

v.hu
Bélapátfalvai

Pétervásárai

Füzesabonyi Füzesabonyi 3390 Füzesabony, Rákóczi út 

62.

+36-36-341-832 nepeu.titkarsag.fuzesabony@he

ves.gov.hu
Hevesi

Hatvani Hatvani 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 

14.

+36-37-795-072 nepeu.titkarsag.hatvan@heves.

gov.hu
Gyöngyösi

JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK megye

Jászberényi Jászberényi 5100 Jászberény Lehel Vezér 

tér 9.

+36-57-501-490 jaszbereny.jarasihivatal@jasz.go

v.hu 

Jászapáti

Karcagi Karcagi 5300 Karcag, Ady Endre u. 4. +36-59-795-246 karcag.jarasihivatal@jasz.gov.h

u 
Kunhegyesi

Tiszafüredi

Mezőtúri Mezőtúri 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. +36-56-550-836 mezotur.jarasihivatal@jasz.gov.

hu 
Kunszentmártoni

Szolnoki Szolnoki 5000 Szolnok, Ady Endre út 

35-37.

+36-56-523-365 szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.h

u 
Törökszentmiklósi
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KOMÁROM-

ESZTERGOM 

megye

Esztergomi Esztergomi 2510 Dorog, Hantken Miksa 

u. 8.

+36-33-503-285 nepeu.esztergom@komarom.go

v.hu

Komáromi Komáromi 2921 Komárom, Hősök tere 

1.

+36-34-343-088 nepeu.komarom@komarom.go

v.hu
Kisbéri

Tatabányai Tatabányai 2800 Tatabánya, Bárdos L. u 

2.

+36-34-795-869 nepeu.tatabanya@komarom.go

v.hu
Tatai

Oroszlányi

NÓGRÁD megye Balassagyarmati Balassagyarmati 2660 Balassagyarmat, Ady 

Endre út 2.

+36-35-795-000 nfo.balassagyarmat@nograd.go

v.hu

Rétsági

Szécsényi

Salgótarjáni Salgótarjáni 3100 Salgótarján, Rákóczi út 

36.

+36-32-521-700 nfo.salgotarjan@nograd.gov.hu

Bátonyterenyei

Pásztói
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PEST megye Ceglédi Ceglédi 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. +36-53-511-422 cegled.jarasi.hivatal@pest.gov.h

u
Nagykőrösi

Dabasi Dabasi 2370 Dabas, Szent István tér 

1/B

+36-29-561-200 dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.h

u 
Gyáli

Érdi Érdi 2030 Érd, Felső u. 39. +36-23-354-765 nepeu.erd@pest.gov.hu

Budakeszi

Gödöllői Gödöllői 2100 Gödöllő, Ady sétány 56. +36-28-416-363 godollo.nepegeszsegugy@pest.

gov.hu
Aszódi

Monori Monori 2200 Monor, Deák F. u. 4. +36-29-413-937 monori.nepegeszsegugy@pest.

gov.hu
Nagykátai

Vecsési

Szigetszentmiklósi Ráckevei 2310 Szigetszentmiklós, Apor 

Vilmos u. 1.

+36-24-887-440 nepegeszsegugy.szigetszentmikl

os@pest.gov.hu

Szigetszentmiklósi

Szentendrei Szentendrei 2000 Szentendre, Városház 

tér 1.

+36-26-310-149 antsz.szentendre@pest.gov.hu

Pilisvörösvári

Váci Váci 2600 Vác, dr. Csányi László 

körút 47.

+36-27-502-515 vac.nepegeszsegugy@pest.gov.

hu
Szobi

Dunakeszi
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SOMOGY megye Kaposvári Kaposvári 7400 Kaposvár, Fodor József 

tér 1.

+36-82-528-430 nepeu@kaposvar.gov.hu 

Nagyatádi Nagyatádi 7500 Nagyatád, Baross G. u. 

5. 

+36-82-504-052 nepeu@nagyatad.gov.hu

Barcsi

Csurgói

Siófoki Siófoki 8600 Siófok, Kálmán I. sétány 

4.

+36-84-519-320 nepegeszsegugy@siofok.gov.hu 

Tabi

Marcali Marcali 8700 Marcali, Béke u. 21. +36-85-515-380 nepeu@marcali.gov.hu

Fonyódi

SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREG 

megye

Kisvárdai Kisvárdai 4600 Kisvárda, Szent László 

út 5.

+36-45-415-170 kisvarda@szabolcs.gov.hu 

Záhonyi

Mátészalkai Mátészalkai 4700 Mátészalka, Eötvös u. 

6.

+36-44-311-401 mateszalka.nepegeszsegugy@sz

abolcs.gov.hu 
Csengeri

Fehérgyarmati

Nyírbátori

Nyíregyházi Nyíregyházi 4400 Nyíregyháza, Árok u. 

41.

+36-42-501-008 nepegeszsegugy.nyiregyhaza@s

zabolcs.gov.hu 
Ibrányi

Kemecsei

Nagykállói

Tiszavasvári

Vásárosnaményi Vásárosnaményi 4800 Vásárosnamény, 

Rákóczi u. 27.

+36-45-470-656 vasarosnameny@szabolcs.gov.h

u 
Baktalórántházai
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TOLNA megye Dombóvári Dombóvári 7200 Dombóvár, Jókai u. 18. +36-74-466-341 dombovar.nepegeszsegugy@tol

na.gov.hu
Tamási

Paksi Paksi 7030 Paks, Duna u. 6. +36-75-510-106 paks.nepegeszsegugy@tolna.go

v.hu

Szekszárdi Szekszárdi 7100 Szekszárd,  Dr. Szentgáli 

Gyula utca 2.

+36-74-505-850 szekszard.nepegeszsegugy@tol

na.gov.hu
Bonyhádi

Tolnai

VAS megye Körmendi Körmendi 9900 Körmend, Szabadság 

tér 4.

+36-94-594-283 nepegeszsegugy.kormend@vas.

gov.hu 
Szentgotthárdi

Vasvári

Szombathelyi Szombathelyi 9700 Szombathely, Sugár u. 

9.

+36-94-506-303 nepegeszsegugy.szombathely@

vas.gov.hu  
Kőszegi

Sárvári Sárvári 9600 Sárvár, Várkerület utca 

4.

+36-95-320-277 nepegeszsegugy.sarvar@vas.go

v.hu 
Celldömölki
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VESZPRÉM 

megye

Ajkai Ajkai 8400 Ajka, Szabadság tér 12. +36-88-550-657 ajka.nepegeszsegugy@veszpre

m.gov.hu

Devecseri

Balatonfüredi Balatonfüredi 8230 Balatonfüred, Major u. 

5.

+36-87-795-113 balatonfured.nepegeszsegugy@

veszprem.gov.hu
Balatonalmádi

Tapolcai

Sümegi

Pápai Pápai 8500 Pápa, Széchenyi u. 21. +36-89-795-049 papa.nepegeszsegugy@veszpre

m.gov.hu

Veszprémi Veszprémi 8200 Veszprém, Mindszenty 

J. u. 3-5.

+36-88-550-504 veszprem.nepegeszsegugy@ves

zprem.gov.hu
Várpalotai

Zirci

ZALA megye Keszthelyi Keszthelyi 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 

42.

+36-83-515-220 nepegeszsegugy.keszthely@zala

.gov.hu
Zalaszentgróti

Nagykanizsai Nagykanizsai 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 

4.

+36-93-537-100 nepegeszsegugy.nagykanizsa@z

ala.gov.hu
Letenyei

Zalaegerszegi Zalaegerszegi 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 

24.

+36-92-549-195 nepegeszsegugy.zalaegerszeg@

zala.gov.hu
Lenti
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