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A táborokkal kapcsolatos eljárás és a szálláshelyek ellenőrzése 
 

 
1. Alkalmazott jogszabályok    
 
1.1. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.) 
Kormányrendelet 2.§ (1)bek., 2. számú melléklet 4. pont 
1.2. A kereskedelmi és a fizetővendég-látó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a 
falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998.(VI.24.) IKIM-rendelet 7.§  
1.3. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 
173/2003.(X.28.) Kormányrendelet 14.§ (1)bek., 19.§ (6)-(7)bek., 1-2. számú melléklet 
1.4. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 
12/1991.(V.18.) NM-rendelet 1.§, 2.§ (1)-(2)bek. 
1.5. Egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi 
feltételeiről szóló 37/2007.(VII.23.) EüM-SZMM együttes rendelet 1.§, 4.§ (1)bek. 
1.6. A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997.(VI.25.) 
Kormányrendelet 1.§ (1)bek., 6.§ 
1.7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ 
(4)bek.  
1.8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről szóló 
259/2002.(XII.18.) Kormányrendelet 2.§ db)alpont, 3.§ (2)bek. a)pont 
 
2. Fogalmak 
 
2.1. Táborozás: a 6-18 éves korosztályba tartozó gyermekekből és / vagy fiatalokból álló 
csoportok szervezett elszállásolása 
2.2. Napközis tábor: gyermekek napközbeni szervezett foglalkoztatását a tanév vége és a 
következő tanév kezdete között elszállásolás nélkül biztosító tábor 
2.3. Közösségi szálláshely: az 1. számú melléklet III. pontjában meghatározott kivétellel az 
illetékes jegyző által nyilvántartásba vett, folyamatosan vagy idényjelleggel működő olyan 
létesítmény, amely nem üzletszerűen (nyereségszerzési cél nélkül) nyújt szálláshely-
szolgáltatást  
2.4. Kereskedelmi szálláshely: az illetékes jegyző által engedélyezett, folyamatosan vagy 
idényjelleggel működő, üzletszerűen (nyereségszerzés céljából) szálláshely-szolgáltatást 
nyújtó létesítmény 
2.5. Magánszálláshely: a családi üdülők, a lakás céljára szolgáló épületek és az azokhoz 
tartozó területek 
 
 
 



  

3. A táborozás bejelentése és engedélyezése 
 
3.1. Ha a regionális vagy a kistérségi intézethez táborozással kapcsolatos kérelem vagy 
bejelentés érkezik, akkor elsőként azt kell megvizsgálni, hogy a táborozást közösségi, 
kereskedelmi vagy magánszálláshelyen kívánják-e lebonyolítani és ettől függően a 3.2. pont 
vagy a 3.3. pont szerint kell eljárni. 
 
 
 
 
 
3.2. Ha a táborozást közösségi szálláshelyen kívánják lebonyolítani, akkor: 
 a) a kistérségi intézet: 

aa) a bejelentést nyilvántartásba vétel céljából megküldi a regionális 
intézetnek, amennyiben az 1. számú melléklet szerint a táborozást be kell 
jelentenie a táborszervezőnek 
ab) egyéb esetben a bejelentőt tájékoztatja arról, hogy a táborozást az ÁNTSZ-
nek nem kell bejelenteni 
ac) az 1. számú melléklet III. pontjában meghatározott kivétellel a bejelentést 
megküldi a jegyzőnek, ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adott 
közösségi szálláshely nincs bejelentve a jegyzőnek  

 b) a regionális intézet: 
ba) a táborozás helyét, idejét, a résztvevők számát és a szervezők adatait 
nyilvántartásba veszi, amennyiben az 1. számú melléklet szerint a táborozást be 
kell jelentenie a táborszervezőnek 
bb) egyéb esetben az ab)alpont szerint jár el 
bc) az ac)alpont szerin jár el az ott meghatározott esetben. 

3.3. Ha a táborozást kereskedelmi vagy magánszálláshelyen kívánják lebonyolítani, akkor: 
a) a kistérségi intézet lefolytatja az engedélyezési eljárást (a kérelmezőt felszólítja az 
eljárási díj befizetésére, szükség esetén adatokat és iratokat szerez be, illetve helyszíni 
szemlét tart) és ennek eredményétől függően a tábor működését engedélyezi vagy a 
kérelmet elutasítja 
b) a regionális intézet a kérelmet átteszi az illetékes kistérségi intézethez az 
engedélyezési eljárás lefolytatása céljából. 

3.4. Ha a bejelentés napközis táborra vonatkozik, akkor: 
a) a 3.3. pont szerint le kell folytatni az engedélyezési eljárást, amennyiben a táborozást 
olyan szálláshely nélküli közösségi létesítményben szervezik, amely csak a tanév vége 
és a következő tanév kezdete között működik 
b) a kistérségi intézet a bejelentést nyilvántartásba veszi, amennyiben a táborozást olyan 
szálláshely nélküli közösségi létesítményben szervezik, amely egyébként a tanév 
időtartama alatt is működik 
c) a bejelentő figyelmét fel kell hívni arra, hogy engedélyt kell kérnie az illetékes 
jegyzőtől, amennyiben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41.§ (4)bekezdésében meghatározott úgynevezett alternatív napközis 
ellátást kíván szervezni. 

 
 
 
 
 



  

4. A szálláshelyek és az ott működő táborok, illetve a napközis táborok ellenőrzése 
 
4.1. A regionális intézet a 3.2. ba)alpont szerint nyilvántartásba vett táborról tájékoztatja az 
illetékes kistérségi intézetet. Ha a kistérségi intézet közösségi szálláshelyen működő olyan 
táborról szerez tudomást, amely nincs bejelentve, akkor a bejelentési kötelezettség 
elmulasztásáról a táborozás szervezőjének adataival együtt értesíti a regionális intézetet a 
szükséges intézkedések (figyelmeztetés, szabálysértési eljárás indítása, ellenőrzés) megtétele 
céljából.  
4.2. Ha a kistérségi intézet kereskedelmi vagy magánszálláshelyen engedély nélkül szervezett 
táborozásról, továbbá engedély, illetve bejelentés nélkül szervezett napközis táborról szerez 
tudomást, akkor a szervezővel szemben szabálysértés miatt eljár és súlyos közegészségügyi 
hiányosság esetén a tábor működését felfüggeszti.  
 
 
 
4.3. A kistérségi intézet az 1. számú mellékletben *-gal jelölt közösségi szálláshelyeket 
minden évben március 31-ig, az egyéb közösségi szálláshelyeket a munkaterve szerint 
ellenőrzi, ezen kívül soron kívüli ellenőrzést tart bármely közösségi szálláshelyen akkor, ha 
közérdekű bejelentés, panasz vagy a jegyző értesítése alapján közegészségügyi 
hiányosságokra utaló információ jut a tudomására. A kistérségi intézet az értesítéstől 
számított 60 napon belül ellenőrzi továbbá azokat a közösségi szálláshelyeket, amelyek 
nyilvántartásba vételéről a jegyzőtől értesítést kapott.    
4.4. A regionális intézet a munkaterve szerint ellenőrzi az 1. számú melléklet III. pontja 
alapján bejelentett közösségi szálláshelyeket.  
4.5. A kereskedelmi szálláshelyeket és az idegenforgalmi célból hasznosított 
magánszálláshelyeket a kistérségi intézet a munkaterve szerint ellenőrzi, illetve akkor, ha az 
illetékes jegyző ezt kezdeményezi. Soron kívüli ellenőrzést kell tartani akkor, ha közérdekű 
bejelentés vagy panasz alapján közegészségügyi hiányosságokra utaló információ jut a 
kistérségi intézet tudomására.    
4.6. A napközis táborokat a kistérségi intézet a munkaterve szerint ellenőrzi, illetve soron 
kívüli ellenőrzést tart akkor, ha közérdekű bejelentés vagy panasz alapján közegészségügyi 
hiányosságokra utaló információ jut a tudomására.    
    
 
5. Mellékletek 
1. számú melléklet: közösségi szálláshelyek 
2. számú melléklet: kereskedelmi szálláshelyek  
 
 
 
 


