
Ügyfél-tájékoztató 
a gyermekek és a fiatalok táborozásával kapcsolatos engedélyezési eljárásról 

 
1. Az ügyintézés határideje: 15 nap. 
2. Az engedélyezési eljárás díja 26.000 Ft, melyet készpénz-átutalási megbízáson vagy banki 
átutalással (bankszámlaszám: 10039007-00301129-00000000 SMKH NSZSZ 7400 Kaposvár 
Fodor József tér 1.) kell befizetni. A készpénz-átutalási megbízást az illetékes járási 
népegészségügyi intézet bocsátja az ügyfél rendelkezésére. Banki átutalás esetén az átutalás 
„közlemény” rovatában a befizetés azonosítása érdekében kérjük feltüntetni azt, hogy 
„Táborozás engedélyezése – KTK 300_14/6”.   
3. Az engedély kiadása érdekében a kérelemben kérjük feltüntetni a táborozás helyét és 
időpontját, illetve a résztvevők tervezett létszámát, továbbá ahhoz csatolni kell a 2. pontban 
meghatározott eljárási díj befizetésének igazolását. Az engedélyezési eljárás során helyszíni 
szemlét tartunk, melynek időpontját az ügyféllel előzetesen egyeztetjük. A helyszíni szemle 
során a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló, többször 
módosított 12/1991.(V.18.) NM-rendelet 5.§-ában és mellékletében meghatározott feltételek 
meglétét vizsgáljuk.  
 
4. Tájékoztató jellegű információk 

A táborozás üzleti céllal vagy nem üzleti céllal szervezett, szálláshellyel rendelkező vagy 
szálláshellyel nem rendelkező, csak napközbeni ellátást és szervezett foglalkoztatást biztosító 
táborokban történhet. A hatósági eljárás módja a tábor típusától függ az alábbiak szerint: 
a) Engedélyt ad ki a tábor helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézet a 
kereskedelmi és magánszálláshelyen üzemelő táborokra, illetve azokra a napközis táborokra, 
amelyeket szálláshely nélküli közösségi létesítményben szerveznek, amennyiben a 
létesítmény csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működik.  
 b) Ha a tanév vége és a következő tanév kezdete között napközbeni ellátást nyújtó tábort 
olyan szálláshely nélküli közösségi létesítményben szervezik, amely egyébként a tanév 
időtartama alatt is tartósan működik, akkor a táborozást be kell jelenteni az illetékes járási 
népegészségügyi intézetnek. A bejelentés díjmentes. 
c) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeken működő táborokat a területileg 
illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervénél (cím: 7400 
Kaposvár Fodor József tér 1.) kell bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás 
helyét, időpontját, valamint a táborozásban résztvevők várható létszámát. A bejelentés 
díjmentes. 
d) Az iskolai napközis ellátásban nem részesülő gyermekek részére szervezett úgynevezett 
alternatív napközbeni ellátás gyermekjóléti szolgáltatásnak minősül. Ezért az iskolai napközis 
ellátáson kívül rendszeresen szervezett táborok a gyámhatósági feladatok ellátására kijelölt 
jegyző által kiadott engedély birtokában működtethetők. Az alternatív napközbeni ellátás 
engedélyezésére irányuló eljárásokban a járási népegészségügyi intézet szakhatóságként vesz 
részt, az erre vonatkozó információkat külön ügyfél-tájékoztató tartalmazza. 
 
5. Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje: 
Bántó Mária 
06/84-519-321, banto.maria@ddr.antsz.hu, H,SZ: 8-16 h, P: 8-12 H 
 
 
Az eljárással kapcsolatos bővebb információk a www.antsz.hu honlapon a „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt olvashatók. 
 


