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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése alapján – az  Az Erzsébet-táborokról szóló  T/10521.
számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő. 

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

E törvény alkalmazásában
2. táborhely: azon szálláshely különleges célú igénybevétele, ahol a természeti adottságok és az
azok  keretei  között  működő  építmények  és  közösségi  terek  egyedi  rendszert  képeznek,  és
[amelynek során ]amelyben a gyermektáboroztatás megvalósul,

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

2. §

(1)  Az  állam  támogatja  a  gyermekek  számára  a  jelen  törvény  szerinti  Erzsébet-táborok  (a



továbbiakban: Erzsébet-táborok) keretében szervezett táboroztatást.

[(2) A táborszervező a családi Erzsébet-tábor keretében családok részére nyújt táboroztatási
szolgáltatást  azzal,  hogy  több  napon  át  egy  vagy  több  táborhelyen  szállást,  egész  napos
étkeztetést és családi szabadidős programot biztosít.

(3) A  táborszervező  a  napközi  Erzsébet-tábor  keretében  napközbeni  felügyeletet,
szemléletformáló,  kompetenciafejlesztő  és  szabadidős  programokat,  valamint  a  tábor napi
időtartamához  igazodó  számú  étkeztetést  biztosít,  elsősorban  a  köznevelési  intézmények
gyermekcsoportjai részére, a gyermekek lakóhelyén vagy annak vonzáskörzetében, egy vagy
több helyszínen nyújtott gyermektáboroztatási szolgáltatásként.

(4) A  táborszervező  az  ottalvós  Erzsébet-tábor  keretében  több  napon  át,  éjszakai  ott-
tartózkodást is magában foglaló, folyamatos felügyeletet, egy vagy több táborhelyen szállást,
egész napos étkeztetést,  valamint kompetenciafejlesztő és szabadidős programokat biztosít,
elsősorban  a  köznevelési  intézmények  gyermekcsoportjai  részére  nyújtott
gyermektáboroztatási szolgáltatásként.]

(5) Az e törvény alapján megvalósuló táboroztatás során előnyben kell  részesíteni a szociálisan
rászoruló gyermekeket és családokat.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) Erzsébet-táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) szervezhet[ családi Erzsébet-tábor, napközi Erzsébet-tábor vagy ottalvós Erzsébet-
tábor formájában].

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) Az Alapítvány és a táborszervező az Erzsébet-táborok megszervezése, működtetése, valamint a
táborozók egészségének védelmét és biztonságát szolgáló táboroztatás megvalósítása céljából kezeli

a) a táborozó
af) törvényes képviselőjének, illetve nevelőszülőjének természetes személyazonosító adatait
és az elérhetőségére vonatkozó adatokat,
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Alapítvány és a táborszervező
a) az egészségi állapotra – ide nem értve a sajátos nevelési igényre vonatkozó adatot –, valamint a
gyermek kezelőorvosára vonatkozó adatot, továbbá a nem nyertes jelentkezés során tudomására
jutott adatot a jelentkezés évének december 31. napjáig,
b)  a  nyertes  jelentkezés  során  tudomására  jutott  adatot  –  az  a)  pontban  meghatározottak
kivételével – a jelentkezést követő ötödik év december 31. napjáig

kezeli,  majd  ezen  adatkezelési  időtartam  leteltét  követően  az  adatokat  a  nyilvántartásából
haladéktalanul törli.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az Erzsébet-táborok típusaira, egyéb
rendezvényeire és működési rendszerére vonatkozó részletes szabályokat.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 8. § (3) bekezdése az e törvény  [hatálybalépését]kihirdetését követő  kilencedik  napon lép
hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 8.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont … [e-mail cím)]e-mail-cím),
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

2. 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpont … [e-mail cím)]e-mail-cím).

Indokolás

1. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
2-3. A deregulációs szempontokra tekintettel indokolt, hogy az Erzsébet-táborok egyes típusai ne
törvényi,  hanem  kormányrendeleti  szinten  legyenek  szabályozva,  így  az  ezekre  vonatkozó
rendelkezések a törvényjavaslatból kikerülnek. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
5. A módosítás egyértelművé teszi, hogy az adatkezelés időtartamának lejártát követően a kezelt
adatokat haladéktalanul törölni kell a nyilvántartásokból. 
6. A módosítás a törvényjavaslat felhatalmazó rendelkezéssel történő kiegészítésével megteremti
annak lehetőségét, hogy az Erzsébet-táborok típusaira, egyéb rendezvényeire, valamint a táborok
működésére vonatkozó részletes szabályok kormányrendeleti szinten legyenek meghatározva. 
7. A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
8. Nyelvhelyességi módosítások.
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