
 
 

1. sz. BEJELENTŐLAP 
 

A TANULÓ IFJÚSÁG ÜDÜLTETÉSÉRŐL, TÁBOROZTATÁSÁRÓL 
 

A TÁBOROZTATÁS HELYE SZERINT ILLETÉKES 
népegészségügyi feladatkörében eljáró  

JÁRÁSI HIVATAL FELÉ 
 

[A  tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (1) (2) 
bekezdése, valamint a 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (1) (2) bekezdése alapján] 

 

 

 
Bejelentő adatai: 
A táborszervező megnevezése (cég, alapítvány, egyesület, magánszemély, egyéni vállalkozó, stb.): 

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

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

A táborszervező képviseletére jogosult természetes személy neve: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Elérhetősége: tel.: ……………………….………; e-mail: …………………………………..……………….. 
 
A táboroztatásra vonatkozó adatok: 
A tábor helye (pontos cím):……………………………………………………………………..……………… 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………….…………………….….. 
A tábor típusa: 1. a kereskedelmi szálláshelyen üzemelő tábor 

 2. magánszálláshelyen üzemelő tábor 
 3. napközis tábor,  
 4. szervezett foglalkozás 
 5. gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő 
 6. gyermeküdülő 
 7. gyermek- és ifjúsági tábor  
 8. gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor 
 9. nomád táborhely  

                       10. nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyeken szálláshely szolgáltatást  
     igénybe vevő vándortábor 

(a megfelelő aláhúzandó) 

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

összlétszám:  …………………… fő/ turnus 

  …………………… összlétszám / tábor 
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A táborban játszótéri eszközt1, és/vagy mutatványos berendezést2 kívánok üzemeltetni (a megfelelő 

aláhúzandó): 

 

IGEN      NEM 

 

 
 
Bejelentés helye, időpontja: ………………………..…, év ……………… hó …….… nap 
 
 
 
      ……………..……………………………………… 
      bejelentő aláírása (és céges pecsétlenyomata) 
 

                                                
1 játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. § b) 
pontja alapján: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, 
amelyet a gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak. 
2 mutatványos berendezés: a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 
1. § g) pontja alapján: olyan elkerített vagy engedély alapján használt területen felállított, létesített berendezés, 
eszköz vagy eszközcsoport, amelyet arra terveztek, hogy szórakoztatás céljából mozgásban legyen vagy 
mozgásban legyen tartva egyszerre több személy által, és az üzemeltető állandó felügyelete mellett, így 
különösen: forgóhinta, átfordulós hinta, motoros hajóhinta, keringő körhinták, hullámvasút, gumiköteles 
toronyugró és kilövő berendezés (Bungee-jumping), magaslati kötélpálya, lánckörhinta, hernyó körhinta, 
óriáskerék, gokart-, quad-pálya, dodgem, vízi ejtőcsónak, szellemvasút, vízifoci, térélményt nyújtó szerkezetek, 
szimulátor mozi, vízicsúszda, gyermekkörhinta, nem motoros hajóhinta, gyermekvonat, gyermekcsónak, 
gumiasztal és légvár, céllövölde, céldobó játék, 5 méternél alacsonyabb vízicsúszda, nyereménykerék, markoló 
játék, képfestő játék, erőmérő és ügyességmérő játék, színpad, sátor, bódé tribün. 
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