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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A Mészáros és Tiborcz családokon kívül kinek éri meg 
az Erzsébet-tábor?"

Tisztelt Miniszter úr!

A régiós szinten is alacsony hazai átlagbérek, valamint a turizmusban is tapasztalható, elképesztő 
mértékű áremelkedés miatt sajnos magyar családok százezrei nem engedhetik meg maguknak ma 
azt, hogy gyermekeikkel akár néhány napra nyaralni menjenek. Nekik nyújt segítséget az állami 
finanszírozású Erzsébet-program, amelynek beindítását annak idején a Jobbik is nagy örömmel 
támogatta.

Július 20-án azonban megrázó hír jelent meg a 24.hu portálon azzal kapcsolatban, hogy az Erzsébet-
program keretében június 23. és 27. között a Club Aligában üdültetett családok milyen körülmények
között töltötték nyaralásukat. A kormányközeli vállalkozók, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István 
tulajdonában álló egykori pártüdülőben több beszámoló szerint lepusztult épületek, használhatatlan 
nyílászárók, kosz, dohszag, penész, beázás, rágcsálóürülék fogadta az érkezőket.

Ezt elmondásuk szerint jelezték is a szálláshely vezetőjének, aki azonban nem tudott nekik másik 
szobát adni, és hozzátette, mindegyik szoba ugyanolyan. Mivel a gyerekeknek megígérték a 
nyaralást, és már az utazásra is költöttek nem kevés pénzt, volt, aki saját apartman után nézett. Az 
esettel kapcsolatban Nagy Balázs, a szálloda igazgatója a 24.hu kérdésére visszautasította, hogy ott 
áldatlan állapotok uralkodnának.

Több látogató úgy ítélte meg, hogy a "legnagyobb disznóságot" az étkezéssel követték el: az étel a 
jobb napokon is épphogy ehető volt, az étkezőt büdösnek, az étkészleteket koszosnak írták le. 
Rendszeres volt a sorban állás, és volt, hogy a sor végén állóknak nem jutott étel.

A hírportál szerint többen is azt írták, hogy "ilyen pocsék helyen még nem nyaraltak", főleg nem 



210-270 ezer forintért négy éjszakára. Merthogy a cikk szerint egy háromgyerekes család 
nyaralására az állam négy éjszakára 202.500 forintot fizetett ki a szálláshelynek, ami a szolgáltatás 
fent részletezett színvonalát figyelembe véve irreálisan magas összeg.

Mindezek alapján kérdezem tisztelt Miniszter urat:

- Hogyan egyeztethető össze a "családbarát kormány" imázsával a fenti eset?

- Jövőre is Erzsébet-szálláshely lehet-e a Club Aliga?

- Ha igen, mit kívánnak tenni azért, hogy jövőre normális, családbarát, emberhez méltó 
körülmények közé érkezhessenek a pihenni, nyaralni vágyó családok?

- Reálisnak tartják-e az állami támogatás mértékét a szolgáltatás színvonalához viszonyítva?

- Az írásbeli kérdés megválaszolásának időpontjáig összesen mennyi közpénzt kapott a Club Aliga 
tulajdonosa az ott állami támogatással nyaraló magyar családok után, illetve pontosan hányan 
nyaraltak ott eddig állami segítséggel?

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
Országgyűlési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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