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Az Erzsébet-táborokról szóló törvényjavaslat
(T/10521. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 05. 25. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), 
Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs 
Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), 
Szabó Sándor (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)
Módosítópont: T/10521/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az e törvény alapján megvalósuló táboroztatás célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen
csökkentse  azon  gyermekek  számát,  akik  részére  nem  biztosított  a  napi  többszöri  étkezés,  az
életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a
regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás, ezért a táboroztatás során előnyben kell részesíteni a
szociálisan rászoruló gyermekeket és családokat.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), 
Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs 
Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), 
Szabó Sándor (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)
Módosítópont: T/10521/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6) Az Erzsébet-tábor az állam által támogatott szociális program és szolgáltatás, amely nyereség
célzatú piaci szerepet nem tölt be.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), 
Dr. Szakács László (MSZP), Dr. Varga László (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs 
Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), 
Szabó Sándor (MSZP), Tóth Csaba (MSZP)
Módosítópont: T/10521/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  Az  Alapítvány  a  tulajdonában  álló,  táborhelyként  működő  ingatlanok  üzemeltetését  a  saját
tulajdonú, Magyarországon [vagy más államban ]bejegyzett gazdasági társasága vagy önálló jogi
személyiséggel rendelkező más szervezet útján látja el.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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