
 

BEJELENTÉS 
tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról 

a KEM KH Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztálya felé 

Bejelentő adatai: 

 

Táborszervező megnevezése (cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyéni vállalkozó, 

stb.):...…………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………….……. 

Címe (székhely):………………………………………………………………………………... 

Természetes személy esetén lakcíme: ………………………………………………………... 

...................................................................................................................................................... 

A táborszervező képviseletére jogosult természetes személy neve: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: tel.: ……………………………; e-mail: …………………………………..…. 

Bejelentő természetes személy neve (amennyiben nem azonos a fentiekkel): 

…………………………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: tel.: ……………………………; e-mail: …………………………………..…. 

Ügyfélkapu/Cégkapu elérhetősége: ……………………………………………………….... 

 

A táboroztatásra vonatkozó adatok: 

 

A tábor helye (pontos cím): …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

A táboroztatás időpontja (-tól,-ig) nem folyamatos üzemelés esetén turnusonkénti 

időpontok: …………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………….…….. 

 

A tábor típusa: kereskedelmi szálláshelyen üzemelő tábor / magánszálláshelyen üzemelő 

tábor / csak napközben működő tábor / szervezett foglalkozás / nomád táborhely, 

egyéb............................................................................................................................................. 

 

A táborozásban résztvevők várható száma turnusonként, ahol ez nem értelmezhető, ott a 

várható összlétszám:  …………………… fő/ turnus 

   …………………… összlétszám / tábor 

 

A táborozók étkeztetésének módja : 

(étkezések száma, főétkezések biztosítása, közétkeztető megnevezése, tálalás módja) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Bejelentés helye, időpontja: ……………………………, ……. év. ………… hó … nap 

 

 

……………………………………… 

bejelentő aláírása  

és céges pecsétlenyomata 



 

BEJELENTÉS 
tanuló ifjúság üdültetéséről, táboroztatásáról 

a KEM KH Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztálya felé 

 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Népegészségügyi Osztály felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy 
kérelmek, dokumentumok benyújtása 2018. január 01. óta KIZÁRÓLAG a 
Népegészségügyi Osztály hivatali kapuján lehetséges. 
 
Hivatali kapu elérhetősége:  

 Hivatal teljes neve:  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

 

 Hivatal rövid neve:  

ANTSZTTB 
 

 KRID azonosító:   

202297898 
 

A hivatali kapun történő adatbenyújtás jogi háttere:  
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) és (5) illetve 13. § (1) bekezdése,  

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

 

A bejelentőlapot a táboroztatás tervezett időpontja előtt 6 héttel szükséges 

megküldeni az Osztály felé! 

 

 

A zavartalan ügymenet érdekében kérjük fentiek tudomásul 

vételét és betartását! 

 


