
 

 

Tájékoztató  

a Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyekről, 

elérhetőségekről, ügyfélfogadásról 

 
 
Székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. 
Elérhetőségek: 
Postacím:7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. 
Központi telefonszám: 82/504-022 
E-mail cím: titkarsag.nagyatad@ddr.antsz.hu 
 

Telephely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. 

Elérhetőségek: 

Postacím:7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. 
Telefonszám: 82/795-053, 82/795-070 
E-mail cím: titkarsag.barcs@ddr.antsz.hu 
 

Az Osztály illetékességi területe: 

     Nagyatádi járás 

     Barcsi járás 

     Csurgói járás 

 

Ügyfélfogadási rend: 

1. Hétfő:          08.00-12.00         12.30-16.00 

2. Kedd:          08.00-12.00 

3. Szerda:       08.00-12.00         12.30-16.00 

4. Csütörtök:   08.00-12.00 

5. Péntek:       08.00-13.00 

 

Családvédelmi Szolgálat Nagyatád: 

Elérhetőségek: 

Közvetlen telefonszám: 82/351-074 

cím: 7550 Nagyatád, Baross G. u. 5. 2. emelet 

 

Ügyfélfogadási rend: 

hétfő és csütörtök:  

                                       előjegyzés felvétele:      08.00-09.00 

                                       tanácsadás:                   09.00-16.00 

 

Családvédelmi Szolgálat Barcs: 

Elérhetőségek: 

Közvetlen telefonszám: 82/565-471 

cím: Kistérségi Járóbetegellátó Központ 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10. 1. emelet 
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Ügyfélfogadási rend: 

hétfő:                             előjegyzés felvétele:      11.30-12.00 

                                      tanácsadás:                   12.00-16.00 

 

 

 csütörtök: 

                                       előjegyzés felvétele:      08.00-08.30 

                                       tanácsadás:                   08.30-12.30 

 

 

 

Járványügy: 

Ügyintézők: Bencze Lászlóné (Nagyatád) és Nyári Hédi (Barcs) járványügyi szakügyintézők 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- fertőző betegségek és járványok kivizsgálása, járványügyi intézkedések 

- egészségügyi szolgáltatók közegészségügyi – járványügyi ellenőrzése 

- védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységek szervezése, oltókörök ellenőrzése 

- egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai felügyelete 

- oktatási intézményben tetvességi vizsgálatok szervezése, felügyelete, szükség esetén családi 

környezetben tetvességi vizsgálatok végzése 

Külföldi utakkal kapcsolatos védőoltásokról tájékozódhatnak a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályán Dr. Varga Edit járványügyi osztályvezető főorvosnál. 

Telefon: 82/ 795-645 

 

Családvédelmi Szolgálat: 

Ügyintézők: Váradi Andrea (Nagyatád) és Kolozsváriné Gibizer Beáta (Barcs) járási vezető védőnők 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- családtervezési tanácsadás: gyermekvállalás, fogamzásgátlás, felkészítés nőgyógyászati és 

egyéb vizsgálatokra 

- ifjúsági tanácsadás: egészséges életvezetés, párválasztás- családalapítás, fiatalkorúak 

házasság előtti tanácsadása 

- családvédelmi tanácsadás: családtámogatási ellátási formák, tanácsadás súlyos válságban 

lévő a terhesség-megszakítás gondolatával foglalkozó párok részére 

 

A CSVSZ szabadon (lakóhelytől függetlenül) felkereshető az egész ország területén 

A CSVSZ térítésmentes szolgáltatást nyújt. 

 

Élelmezés- és táplálkozásegészségügy: 
Ügyintéző: Belső Hajnalka (Nagyatád) egészség fejlesztési szakügyintéző 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok a közétkeztetés – ezen belül kiemelten az 

egészségügyi intézményekben az oktatási és nevelési intézményekben, továbbá a szociális 

ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés – 

területén a szolgáltatott élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással 

és biokémiai elemzéssel  

- kozmetikumokat előállító cégek ellenőrzése, kozmetikumok, étrendkiegészítő-készítmények, 

különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt 

tápszerek forgalmazási feltételeinek vizsgálata 

 

 
 



Település és környezet-egészségügy: 
 
Ügyintézők: Frankóné Varga Erzsébet (Nagyatád) és Varga Tibor (Barcs) közegészségügyi 
szakügyintézők 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- ivóvízzel, fürdővízzel kapcsolatos információ adása 

- temetkezéssel kapcsolatos ügyek intézése (sírnyitás engedélyezése, halott külföldre történő 

szállításának engedélyezése, 8 napon túli, de 15 napon belüli koporsós temetés 

engedélyezése, ravatalozón kívüli ravatalozás engedélyezése) 

- szálláshelyek engedélyezésével kapcsolatos információ adás 

- települési szilárd és folyékony hulladék, valamint az egészségügyben keletkező veszélyes 

hulladék elhelyezésével kapcsolatos információ adás 

 

 

Kémiai biztonság: 

Ügyintéző: Varga Tibor közegészségügyi szakügyintéző 

 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentésének 

fogadása és visszaigazolása 

- ügyfelek részére segítségnyújtás a biocid, REACH,CLP (GSH) rendeletekben előírtak 

végrehajtásához 

 
Egészségügyi igazgatás: 
Ügyintéző: Balatincz Marianna egészségügyi igazgatási szakügyintéző (Nagyatád), Gécziné Szabó 
Éva járási szakfelügyelő ápoló (Nagyatád) és Nyári Hédi járványügyi szakügyintéző (Barcs) 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi működési jog (praxisjog) engedélyezése 

- egészségügyi szolgáltatók tevékenységének engedélyezése, ellenőrzése 

- nem kórházban elhunyt személy holttestének elhamvasztásának engedélyezése 

- egészségügyi ellátással kapcsolatban tett panaszok kivizsgálása 

 

Védőnői szakfelügyelet: 

Ügyintézők: Váradi Andrea járási vezető védőnő (Nagyatád), Kolozsváriné Gibizer Beáta járási vezető 

védőnő (Barcs) 

 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

 védőnői tevékenység szakmai felügyelete 

 védőnői működési engedélyezéssel kapcsolatos feladatok 

 a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, gyűjtése, elemzése, értékelése, 

bemutatása 

 szakmai irányítás keretében az egészségügyi jogszabályok, valamint szakmai irányelvek, 

protokollok és módszertani levelek előírásainak betartatása 

 

Ápolási szakfelügyelet: 

Ügyintézők: Gécziné Szabó Éva járási szakfelügyelő ápoló (Nagyatád) 

 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

 ápolási tevékenység szakmai felügyelete 

 egészségügyi szakdolgozói működési engedélyezéssel kapcsolatos feladatok 

 az ápolási tevékenység minőségének értékelése révén az ápolás fejlesztése 



 az egységes szakmai irányelvek közvetítése, közreműködés azok szakmai, gyakorlati 
érvényesítésében 

 
Gyermek- és ifjúságegészségügy: 

 

Ügyintézők: Ügyintézők: Frankóné Varga Erzsébet (Nagyatád) és Ács Rihárd (Barcs) 

közegészségügyi szakügyintézők 

 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- nevelési-, oktatási intézmények közegészségügyi ellenőrzése 

- táboroztatás engedélyezés 

 

 

 

Egészségfejlesztés: 

Ügyintézők: Ács Rihárd közegészségügyi szakügyintéző (Barcs) és Belső Hajnalka egészség 

fejlesztési szakügyintéző (Nagyatád) 

 

Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

- népegészségügyi célú szűrések helyi koordinálása, lakossági tájékoztatás 

- a nevelési oktatási intézményekben folyó egészségfejlesztési tevékenység elősegítése, 

támogatása 

- komplex munkahelyi egészségfejlesztési program tervezésében, előkészítésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvétel  

- települési, helyi színtereken megvalósuló egészségfejlesztési programok támogatása, 

egészségkoalíciók, egészségszövetségek és egyéb hálózati együttműködések kialakítása 

További hasznos információkhoz juthatnak a WWW.antsz.hu honlapon 

http://www.antsz.hu/

