
 

TÁJÉKOZTATÓ a táboroztatók részére 
 

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a tanuló ifjúság táboroztatása bejelentés köteles 
tevékenység, ami a jogszabály-változás szerint a 3-18 éves korosztály üdültetését, 
táboroztatását, szervezett foglalkoztatását jelenti.  

A bejelentést a tábor nyitása előtt legalább 6 héttel kell írásban megtennie a tábor 
szervezőjének a tábor helye szerint illetékes intézetnél, megyénkben a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál vagy az illetékes Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályánál. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, 
időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát, továbbá a nyilvántartásba 
vétel miatt rendkívül fontos feltüntetni a táborszervező elérhetőségét és adószámát.  

A bejelentőlapok, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályainak elérhetőségei, 
ügyfélfogadási ideje, illetékességi területe, a táborozás közegészségügyi feltételei 
megtalálhatóak és letölthetőek honlapunkról.  

A táboroztatás közegészségügyi követelményeit a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 
egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM, valamint az egyes nem üzleti célú 
közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 
37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM rendeletek és mellékleteik tartalmazzák. 

A napközbeni ellátást nyújtó (napközis) táborokat, valamint kereskedelmi és magán 
szálláshelyen történő táboroztatást („ott alvós táborok”) a Kormányhivatal illetékes Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályánál kell bejelenteni.  

Kizárólag az alábbi nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek esetében kell a 
bejelentést a tábor helye szerint illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál 
megtenni:  

� gyermek-és ifjúsági csoportot fogadó üdülő  
� gyermeküdülő 
� gyermek- és ifjúsági tábor 
� gyermek-és ifjúsági táborban telepített sátortábor 
� nomád táborhely   

Ugyancsak ide kell bejelenteni a vándortáborokat is az alábbiak szerint: 
Ha a táborozás vándortábor jellegű és az útvonal egy megyén belül több járási hivatal területi 
illetékességét érinti, a szervezőknek az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályát, több megye (a főváros) területét érinti, a szervezőknek a kiindulási pont szerint 
illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kell értesíteniük. 

A bejelentő részére „Igazolást”  állítunk ki, a bejelentett tábor pedig nyilvántartásba kerül. A 
bejelentés ingyenes. 



Jelentős könnyítés a szülők számára, hogy a táborozásban résztvevő gyermeknek már nem 
orvosi igazolással kell rendelkeznie, hanem a gyermek törvényes képviselője fenti NM 
rendelet 2. számú melléklete szerinti, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított 
nyilatkozattal igazolja a gyermek megfelelő egészségi állapotát. A nyilatkozathoz szükséges 
nyomtatványt a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából. A nyilatkozatot legkésőbb a 
táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás 
ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.  

A nyár folyamán a táborokat hatóságunk folyamatosan ellenőrzi, és közegészségügyi – 
járványügyi hiányosság esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 

Készítette: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
2015. április 28. 
 


