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A Kormány nevében mellékelten benyújtom az Erzsébet-táborokról szóló törvényjavaslatot.
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2020. évi ..... törvény 

az Erzsébet-táborokról

Az Erzsébet-táborok a magyarság- és honismeretet, a sport, a tudomány és a kultúra szeretetét, a
kereszténység  alapértékeit  előtérbe  helyezve  nyújtanak  testi,  szellemi  és  lelki  fejlődést  segítő,
rekreációs, szórakoztató, tartalmas és esélyteremtő egyéni vagy társas élményprogramokat annak
érdekében, hogy pozitívan alakítsák a táboron kívüli egyéni és közösségi létet, valamint elősegítsék
az  integrációt.  Kompetenciafejlesztő  hatásuk  révén  hozzájárulnak  a  gyermekeket  és  családokat
támogató állami célkitűzések megvalósításához,  a társadalmi kohézió erősítéséhez,  a gyermekek
szocializációjához,  pihenéséhez  és  ismereteik  bővítéséhez,  a  szociálisan  rászoruló  gyermekek
élethelyzetének  javításához,  különösen  az  életkoruknak  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű,
egészséges  étkezés,  az  életkoruknak  megfelelő  egészségi  állapot  elérését  és  a  képességeiknek
megfelelő tudás megszerzését segítő szolgáltatások, valamint az aktív kikapcsolódás lehetőségének
biztosításával. Az Erzsébet-táborok emellett a magyarországi, a külhoni magyar és magyarul tanuló
gyermekek elérésével segítik a közösségépítést,  valamint a külhoni magyarsággal és a visegrádi
együttműködésben részt vevő államokkal fennálló kötelék erősítését.
A Magyarország Alaptörvényének nemzeti hitvallásában rögzített,  a közösen alakított jövőben, a
fiatal  nemzedékek  elhivatottságában  való  bizalom,  valamint  az  abba  vetett  hit  jegyében,  hogy
gyermekeink  és  unokáink  tehetségükkel,  kitartásukkal  és  lelkierejükkel  ismét  naggyá  teszik
Magyarországot, továbbá a családok védelme és jólétének erősítése, a nehéz körülmények között
élő  gyermekek  és  családok  tartalmas  üdülésének  elősegítése  érdekében  az  Országgyűlés  a
következő törvényt alkotja:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E törvény alkalmazásában
1. gyermek felügyeletét ellátó kísérő: az a tizennyolcadik életévét betöltött, büntetlen előéletű,
cselekvőképes személy, aki a táborba vele együtt érkező gyermekcsoport felügyeletét látja el,
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 a gyermektáboroztatás megvalósul,
3.  táborozás:  a  táborszervező  által  a  táborhelyen  megvalósított  rendezvények  összessége,
amelynek keretében az abban részt vevő táborozók vonatkozásában sajátos szocializációs célú
tevékenység  és  az  önszabályozó  közösség  előre  meghatározott  időtartamra  szóló  együttélése
valósul meg,
4.  táborozó:  az  a  tizennyolc  év  alatti  gyermek,  illetve  tizennyolcadik  életévét  betöltött
cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy, továbbá – családi
Erzsébet-tábor esetén – a velük együtt érkező szülő, törvényes képviselő vagy más hozzátartozó,
aki igénybe veszi az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat,
5.  táborszervező:  az  a  jogi  személy,  amely  az  általa  előre  kialakított  programterv  alapján
meghatározott  foglalkozásokat  megszervezi  és  lebonyolítja,  vagy  lebonyolíttatja,  továbbá  a
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táborozáshoz kapcsolódó összes szolgáltatást megrendeli és a táborozás ideje alatt hozzáférhetővé
teszi.

2. Az Erzsébet-táborokra vonatkozó általános rendelkezések

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.

3. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány jogállása és feladatellátása

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.

(2)  Az  Alapítvány  közhasznú  szervezet,  amely  közfeladatként  a  jövő  nemzedékének  védelme
érdekében  gyermek-  és  ifjúsági  programokban  való  részvétellel,  gyermek-  és  ifjúsági  táborok
szervezésével  összefüggő feladatokat,  valamint  az ezekhez kapcsolódó szervezési,  lebonyolítási,
oktatási és képzésszervezési teendőket lát el.

(3) Az Alapítvány a közfeladatai ellátásába bevonhatja a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságot.

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

(5)  A (2)  bekezdés  szerinti  közfeladatok  ellátásához  és  az  Alapítvány  működéséhez  szükséges
pénzügyi fedezetet évenként a központi költségvetésről szóló törvény biztosítja.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítása érdekében az állam elősegíti és
támogatja  a  gyermekprogramok  alapjául  szolgáló  táborhelyek  létrehozását,  fejlesztését  és
működtetését.

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
aa)  természetes  személyazonosító  adatait,  társadalombiztosítási  azonosító  jelét,  személyi
azonosítóját,
ab)  a  táborozási  szolgáltatás  általa  történő  igénybevételét  befolyásolni  tudó  egészségi
állapotára – így különösen betegségére, fogyatékosságára, tünetére, panaszára, allergiájára,
érzékenységére, sajátos nevelési igényére – vonatkozó adatokat,
ac) és – kiskorú esetén – a családja szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó
adatokat  (hátrányos  helyzet,  halmozottan  hátrányos  helyzet,  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság),
ad) elérhetőségére vonatkozó adatokat (lakcím, telefonszám, e-mail cím),
ae) köznevelési vagy szakképző intézménnyel fennálló jogviszonyával összefüggő adatokat
(intézmény, amellyel a jogviszony fennáll, évfolyam),
af) törvényes képviselőjének, illetve nevelőszülőjének természetes személyazonosító adatait
és elérhetőségére vonatkozó adatokat,
ag)  a  betegséggel  élő,  vagy betegségből  gyógyuló  gyermekek  részére  szervezett  táborok
esetében  a  gyermek  kezelőorvosának  családi-  és  utónevére,  valamint  elérhetőségére
vonatkozó adatokat;

b) a gyermek felügyeletét ellátó kísérő
ba) természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét,
bb)  a  táborozási  szolgáltatás  általa  történő  igénybevételét  befolyásolni  tudó  egészségi
állapotára – így különösen érzékenységére, allergiájára – vonatkozó adatokat, és
bc) elérhetőségére vonatkozó adatokat (lakcím, telefonszám, e-mail cím).

(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.
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4. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép
hatályba.

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

6. §

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Ept.) szerinti, 2020. január
1-jén folyamatban lévő üdülési  pályázatokat az Ept.  2019. december 31.  napján hatályban lévő
rendelkezései alapján kell lebonyolítani.

7. §

A 8. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8. §

(1) Hatályát veszti az Ept. 1-6. §-a és 8-10. §-a.

(2) Hatályát veszti az Ept. 6/A. §-a és 1. melléklete.

(3) Hatályát veszti az Ept.
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Általános indokolás

A Magyar Országgyűlés elkötelezett az igen sikeres, országos jelentőségű táboroztatási program,
az  Erzsébet-táborok  megvalósítása,  valamint  az  e  feladatokért  2016  óta  felelős  Erzsébet  a
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány hosszú távú működésének biztosítása iránt.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Ept.) módosítása nyomán
ugyanakkor  az  Erzsébet-programból  kikerült  a  gyermektáboroztatás  rendszere,  emellett  a
szociális  üdültetés  Erzsébet-programon  belüli  megszüntetése  magának  a  programnak  a
kiüresedését eredményezte. Ezen módosítások következtében szükségessé vált az új, kizárólag
az Erzsébet-táborokat szabályozó – a hatályos Ept.  helyébe lépő – törvény elfogadása annak
érdekében,  hogy a  táborok megvalósításához szükséges  forrás,  ezáltal  pedig  a  magas  szintű
feladatellátás folyamatosan biztosított legyen.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20.  §  (2)  bekezdés  a) pontja  alapján  a  Magyar  Közlöny mellékleteként  megjelenő
Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

A rendelkezés  tartalmazza  az  értelmező  rendelkezéseket,  amelyek  definiálják  a  táborozás,  a
táborozók felügyeletét ellátó kísérő, a táborszervező, a táborozó és a táborhely fogalmát. Ezen
törvényi  definíciók  elősegítik  az  Erzsébet-táborok  megvalósítására  irányuló  közfeladat,  azaz
azon  tevékenység  pontos  meghatározását,  amely  ellátására  vonatkozóan  az  állam  évente
költségvetési támogatást nyújt.

A táborhely  és  a  táborozás  törvényi  szintű  definíciója  biztosítja,  hogy a  közfeladat  az  arra
alkalmas, a kívánt funkciókat biztosító helyen kerüljön megvalósításra. A gyermek felügyeletét
ellátó kísérő és a táborszervező meghatározása elősegíti  a felelősségi kérdések szabályozását
azáltal,  hogy elhatárolja  a  felelősségi  köröket  a  táborozó gyermekek,  valamint  a  táborokban
megvalósuló programok tekintetében. A táborozó fogalma pedig azt a személyi kört határozza
meg,  amely  az  Erzsébet-táborokban  nyújtott  szolgáltatások  kedvezményezett  igénybevevője
lehet.

2. § 

A rendelkezés  meghatározza  az  Erzsébet-táborok  fogalmát  és  típusait,  azaz  a  napközi,  az
ottalvós és a családi Erzsébet-táborok fő jellemzőit. A rendelkezés rögzíti továbbá, hogy az állam
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támogatja a gyermekek számára a jelen törvény szerinti Erzsébet-táborok keretében szervezett
táboroztatást.

3. § 

A rendelkezés  rögzíti  a  táborozás  mint  közfeladat  ellátására  hivatott  szervezet,  vagyis  az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közhasznú jogállását, valamint az általa
ellátott közfeladat fő tartalmát és megvalósításának módját. A rendelkezések a közfeladat magas
szintű  ellátását,  egyúttal  a  közpénzek  hatékonyabb  felhasználását  segítik  elő  annak
kimondásával,  hogy  az  Alapítvány  táborhelyeinek  üzemeltetését  végző,  valamint  a  fiatalok
integrációját,  társadalmi  felelősségvállalását  elősegítő,  saját  tulajdonú  gazdasági  társaságai
nevesített  közreműködőként  járhatnak  el.  Az  üzemeltetési  feladatok  hatékony  ellátását,  az
ingatlanok állagmegóvását segíti  továbbá, hogy azt a tevékenységük szerint erre alkalmas és
jogosult szervezetek láthatják el.

A  rendelkezés  rögzíti  továbbá  az  állami  költségvetési  támogatás  évenkénti  rendszeres
biztosításának  szükségességét  az  Erzsébet-táborok  szervezése  és  lebonyolítása,  mint  kiemelt
közfeladat  az  Alapítvány  által  történő  ellátásához,  valamint  a  táborok  működtetéséhez  és
fejlesztéséhez.

4. § 

A rendelkezés nevesíti  az Alapítvány által kezelhető adatok körét. Az Alapítvány közfeladat-
ellátása során az annak keretében nyújtott szolgáltatások széles körére tekintettel, a résztvevők
azonosítása, egészségüket és biztonságukat nem veszélyeztető táborozása, valamint a táborokban
történő  részvétel  feltételeként  lefolytatott  jelentkezési  eljárások  lebonyolítása  érdekében
nagyszámú személyes adatot kezel, amelynek egy része különleges adatnak minősül. A törvényi
felhatalmazás  biztosítja,  hogy a  közfeladat-ellátáshoz feltétlenül  szükséges  személyes  adatok
rendelkezésre  álljanak  és  kezelhetők  legyenek.  Az  irányadó  adatvédelmi  rendelkezésekre
figyelemmel a Javaslat az adatkezelés elveinek megfelelően határozza meg a kezelt adatok körét.
Az adatokat az Alapítvány és a táborszervező – az egészségi állapottal összefüggő adatkörök
kivételével – a táborozást követő 5. év végéig, nem nyertes jelentkezések (és az egészségügyi
adatok) esetében a jelentkezés évének végéig kezeli, őrzi meg.

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

6. § 

Átmeneti rendelkezés, amely az Ept. hatályvesztésétől függetlenül, az Ept. 10. §-a szövegének
átvételével biztosítja a 2020. január 1-jén folyamatban lévő üdülési pályázatokra az Ept. 2019.
december 31-én hatályban lévő rendelkezéseinek alkalmazását.

7. § 
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Sarkalatossági záradék.

8. § 

Hatályon kívül helyező rendelkezés.
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