
 

 

12. A gyermekek és fiatalok táboroztatásával kapcsolatos teendők 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 

járási hivatala. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

A táborozást szervezőknek a táborozás helyének és időpontjának, 

valamint a táborozásban résztvevők várható számának megjelölésével a 

tervezett tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel kell írásban 

megkeresni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező népegészségügyi 

feladatkörben eljáró hatóságot. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 
Papír alapon, személyesen, illetve postai úton. 
 

A bejelentési kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető. 
 

Elektronikus ügyintézés jelenleg Hivatalunknál még nincs. Elektronikus úton 

kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség. Az ügyintézési 

határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését követő naptól 

kell számítani. 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 
 
A bejelentés díjmentes. 
 
 

Az ügyintézés határideje: 
 

Az ügyintézési határidő 8 nap. 
 
 

Ügymenet leírása: 
 

A bejelentés benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton vagy 

elektronikus úton. A benyújtást követően a bejelentést megvizsgáljuk és szükség 

esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítjuk fel. 

Amennyiben a tábor bejelentésének benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfelet értesítjük 

arról, hogy a bejelentés áttételre kerül a tábor helye szerint illetékességgel, 



hatáskörrel rendelkező hatósághoz. az eljárás megindításáról, valamint a 

hiányzó dokumentumokat, adatokat bekérjük. 

A bejelentett táborhoz igazolást állítunk ki, melyet postai úton megküldünk a 

tábor szervezője részére. 

A bejelentett táborban helyszíni ellenőrzést folytatunk le a hatályos jogszabályi 

előírások betartatása érdekében. 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

- A 12/1991. (V.18.) NM rendelet a tanuló ifjúság 

üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 

- A 37/2007. (VII.23.) EüM - SZMM együttes rendelet az egyes nem 

üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének 

egészségügyi feltételeiről 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 
 

A gyermekek és tanulók üdültetése, táboroztatása történhet működési 

engedéllyel rendelkező szálláshelyen, nem üzleti célú szálláshelyen, 

magánszálláshelyen, illetve a szabadban egyaránt. 

 
A tábor bejelentésének módja a tábor típusától függ, az alábbiak szerint: 
 

a) A nem üzleti célú közösségi, szabadidő szálláshelyeken (pl.: gyermek és 

ifjúsági csoportot fogadó üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági 

tábor, telepített sátortábor, nomád táborhely stb.) történő 

táboroztatást tábor helye szerint illetékes népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani. A bejelentési 

kötelezettségről és a közegészségügyi követelményekről a 

37/2007.(VII.23.) EüM - SZMM együttes rendelet ad útmutatót. A 

bejelentési kérelmet a tábor szervezőjének kell benyújtania, ezért 

az ő feladata a szálláshely minősítéséről (kereskedelmi, magán, 

vagy nem üzleti célú) információt szerezni és azt az eljáró 

hatósággal közölni. (A nem üzleti célú szálláshelyeket a jegyző veszi  

nyilvántartásba a 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet alapján.) 

b) A kizárólag napközbeni ellátást nyújtó (napközis) táborokra a 12/1991. 

(V.18.) NM rendelet vonatkozik, az alábbiak szerint: 

- Azon oktatási, nevelési vagy egyéb közösségi célú 

intézményekben szervezett tábor esetén, ahol a tanév során is 

nyújtanak napközbeni ellátást (pl.: étkezés, gyermekfelügyelet, 



iskola stb.), a tábor szervezőjének bejelentést kell tennie az 

illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya felé. 

- Azokat a táborokat, ahol a napközis táborozás helyszíne egy 

olyan közösségi célú létesítmény, ahol év közben nem történik 

gyermekek napközbeni ellátása (pl.: lovarda, sportcsarnok, 

uszoda stb.), a tábor szervezőjének bejelentést kell tennie 

az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya felé. 

c) A kereskedelmi és magánszálláshelyeken (pl.: szálloda, panzió stb.) 

történő táboroztatást az illetékes járási hivatal népegészségügyi 

osztálya felé kell megtenni. A bejelentési kötelezettségről és a 

közegészségügyi követelményekről a 12/1991. (V.18.) NM rendelet ad 

útmutatót. 

d) Ha a táborozás vándortábor jellegű, a szervezőknek a kiindulási pont    

szerint illetékes járási hivatalt kell értesíteniük. 

Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal 
 

• több megye területét érinti, a szervezőknek a kiindulási pont 

szerinti illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi 

főosztályát kell értesíteni. 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 
 

• http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/taboroztatas 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/taboroztatas

