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Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

 

székhelye: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 5.  

 

telephelye: Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet  

Barcsi Kirendeltsége 

címe: 7570 Barcs, Damjanich  u. 31. 

címe: 7570 Barcs, Pf. 82. 

 

Elérhetőségek: 
 
Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
Postacím: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. 
Levelezési cím: 7501 Nagyatád, Pf. 2. 
Központi telefonszám: 82/504-022 
Email cím: titkarsag.nagyatad@ddr.antsz.hu 
járási tisztifőorvos: Dr. Hajdú Vilma 
 
Központi telefonszám:  82/504-022 
Fax: 82/351-835 
 
 
Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltség 
Postacím: 7570 Barcs, Damjanich u. 31. 
Levelezési cím: 7570 Barcs, Pf. 82. 
Központi telefonszám: 82/565-848, 82/565-846 
Email cím: titkarsag.barcs@ddr.antsz.hu 
járási tisztifőorvos: Dr. Hajdú Vilma 
Közvetlen telefonszám: 82/565-848   
Fax: 82/565-844 

 

Családvédelmi Szolgálat csak Nagyatádon működik. 

Közvetlen telefonszám: 82/351-074; de a nagyatádi központi telefonszámon is hívható.  
 

Az intézet illetékességi területe: 

 

Nagyatádi Járás 

Barcsi Járás 

Csurgói Járás 

 
Ügyfélfogadási rend:   

 

1. Hétfő:    8.00 – 12.00 12.30 – 16.00 

2. Kedd:   8.00 -12.00 

3. szerda:   8.00 – 12.00  12.30 – 16.00 

4. Csütörtök:  8.00 -12.00 

5. Péntek:              8.00 – 13.00 
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Családvédelmi Szolgálat ügyfélfogadási rendje: 

 

Hétfőn és csütörtökön 
 

 előjegyzés felvétele           8.00 -  9.00 

    tanácsadás:            9.00 - 16.00 

 

 

 
 
Járványügy 
 
Ügyintézők:  Bencze Lászlóné (Nagyatád) és Nyári Hédi (Barcs) járványügyi felügyelők 
 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 
 

 fertőző betegségek és járványok kivizsgálása, járványügyi intézkedések 

 védőoltások szervezése, ellenőrzése 

 egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai felügyelete 

 oktatási intézményekben tetvességi vizsgálatok szervezése, felügyelete, szükség esetén 
családi környezet tetvességi vizsgálata 

 
Külföldi utakkal kapcsolatos védőoltásokról tájékozódhatnak a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Járványügyi Osztályán Dr. Varga Edit járványügyi 
osztályvezető főorvostól. 
 
Cím: 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1. 
Telefon: (82) 528-400  
 
 
Családvédelmi Szolgálat  
 
Ügyintéző: Váradi Andrea   járási vezető védőnő 
 
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 

 
Tanácsadás: Hétfő és csütörtök 09:00-16:00 
 
Előzetes bejelentkezés: 82/351-074 
Előjegyzés felvétele: hétfő és csütörtök: 08:00-09:00 
 
A CSVSZ szabadon (lakóhelytől függetlenül) felkereshetőek az egész ország területén. 
 
A CSVSZ térítésmentes tanácsadást nyújt. 
 
 
Élelmezés -és táplálkozásegészségügy 
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Ügyintéző: Frankóné Varga Erzsébet(Nagyatád)  és Varga Tibor(Barcs) közegészségügyi- járványügyi 
felügyelők 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenység: 
 

 vizsgálatokat végez a lakosság táplálkozási helyzetére, tápláltsági állapotára, a táplálkozás 
és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozóan 

 

 táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez, különös tekintettel a vendéglátás - ezen belül 
kiemelten a munkahelyeken, az egészségügyi intézményekben, az oktatási és nevelési 
intézményekben, továbbá a szociális ellátás, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatás keretében bármely formában nyújtott étkeztetés - területén a szolgáltatott 
élelmiszerekre, ételekre, étrendre vonatkozóan, tápanyagszámítással és biokémiai 
elemzéssel 

  

Gyermek- és ifjúságegészségügy 
 
Ügyintéző: Frankó Péter (Nagyatád) és Ács Richárd (Barcs) közegészségügyi munkatárs és kémiai 
biztonsági ügyintéző 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 
 

 az oktató, nevelő és gondozó intézmények és tevékenységek közegészségügyi 
követelményeinek kimunkálása és érvényesítése 

 

 táboroztatással kapcsolatos ügyek:  
 
 
 
Település-és környezet-egszségügy 
 
Ügyintéző: Frankóné Varga Erzsébet(Nagyatád) és Varga Tibor(Barcs) közegészségügyi- járványügyi 
felügyelők 
 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 
 
Ivóvízzel, fürdővízzel kapcsolatos információ adása 
 
Temetkezéssel kapcsolatos ügyek 

- sírnyitási engedélyezés 
- halott külföldre szállításának engedélyezése 
- 8 napon túli de 15 napon belüli koporsós temetés engedélyezése 
- Ravatalozón kívüli ravatalozás engedélyezése 

 
 
 
Kémiai biztonság 
 
Ügyintéző: Frankó László kémiai biztonsági felügyelő 
 
 és Frankó Péter kémiai biztonsági ügyintéző 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 
 
Veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentésének fogadása és 
visszaigazolása. 
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Ügyfelek részére segítségnyújtás a biocid, REACH, CLP (GHS) rendeletekben előírtak 
végrehajtásához 
 
 
Egészségügyi igazgatás  
 
 
Ügyintéző: Gécziné Szabó Éva járási vezető ápoló(Nagyatád) 
 
Szakterülethez tartozó főbb tevékenységek: 

 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi működtetési jog (praxisjog) engedélyezése 

 Egészségügyi szolgáltatók tevékenységének engedélyezése 

 Nem kórházban elhunyt személy holttestének elhamvasztásának engedélyezése 

 Az egészségügyi ellátással kapcsolatban tett panaszok kivizsgálása 

 
További hasznos információkhoz juthatnak a www.antsz.hu honlapon. 
 
 

 

http://www.antsz.hu/

