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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: , 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor adják végre át a Fonyóligeti Erzsébet-tábort?" 

Tisztelt Miniszter Úr!
Még mindig nem használható a Fonyódligeti Erzsébet-tábor annak ellenére, hogy a jelenlegi tervek
szerint augusztusra lett  volna várható az átadás, eredetileg pedig már két éve meg kellett volna
nyitnia. A felújítási tenderen mintegy 4,48 milliárd forintot nyert a munkákra a cég, amiből a 800
férőhelyes jurtatábor épül, melynek célja a korszerűtlen épületek felváltása.

A  közelmúltban  lezajlott  alapítványi  kiszervezések  kapcsán  érdemes  megemlíteni  a  balatoni
Fonyódligeti tábor sorsát, amivel kapcsolatban jelenleg is zajlik a zánkai táborral együtt immár 23
milliárdosra duzzasztott felújítás egy, a Mészáros Lőrinc családjához köthető cég keze által.  Az
elmúlt  3  év legnagyobb részében a  hatalmas pénzbeli  ráfordítások ellenére semmi nem történt,
üresen lebontva állt a terület, egy gyerek sem üdült ott.

Az Erzsébet-program eredetileg a rászoruló gyermekek nyaraltatása érdekében indult 2012ben. Öt
évvel  később  az  Erzsébet  Üzemeltető  Kft.  szerződéseiből  kiderült,  hogy  több  mint  félmilliárd
forintot  költöttek  2014-től  Mészáros  Lőrinc  cégeinél,  amelyek  így  az  állami  táboroztatás
legnagyobb beszállítóivá válhattak. 2019-ben Mészáros Lőrinc gyermekeinek közös cége, a Fejér
B.-Á.-L. Zrt. a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban nyerte el a zánkai
Erzsébet-tábor  felújítását  16,8  milliárd  forintért.  Így  láthatóan  Zánka  elsőbbséget  élvezett  a
fonyódligeti  gyermektáborral  szemben,  ugyanis  az  utóbbi  felújítására  kiírt  közbeszerzés
eredménytelen  lett,  pedig  arra  már  akkor  ráfért  volna  a  teljes  újjáépítés.  A fonyódligeti  tábor
felújítására  vonatkozó  közbeszerzés  eredményét  2020-ban  hozták  nyilvánosságra,  mely  szerint
ismételten a felcsúti milliárdos családjának cége és a Szabadics Közmű lett a befutó.

Az  Erzsébet-táborok,  illetve  napközi  Erzsébet-táborok  hátránykompenzáló,  kiemelt  szerepének
hangsúlyozására több, mint egy évvel a digitális munkarend és iskolabezárások bevezetése után



 
kiemelt  szükség  lenne.  Jól  szervezve  a  digitális  oktatásból  kiszoruló  gyermekek  hátrányainak
kompenzálására a hátrányos helyzetű gyermekeket célzó tematikus ottalvós és napközis táborok
kiemelt  segítséget  nyújthatnának.  Viszont az igény ellenére a hátrányosabb helyzetű gyermekek
digitális felzárkóztatásának azonnali megkezdése helyett – mely az Erzsébet-táborok egyik célja is
lenne -,  nyár végéig is  mindössze annyira futotta,  hogy kizárólagosan gazdasági érdekeltségűvé
tették az Alapítványi együttműködéseket.

Fentiekre való tekintettel kérem szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy:
1.Mikor lesz végre használható a Fonyódligeti Erzsébet-tábor?
2.Mi volt az akadálya a tábor tervezett augusztusi megnyitásának?
3.Milyen korszerűsítési megfontolásból döntöttek a műanyag-borítású jurták alkalmazása mellett a
valódi épületek helyett? Miben jobbak a műanyag-borításos, ablaktalan építmények a nyári hőséget
illetően?
4.Mivel kárpótolják azokat a gyermekeket, akiknek idén a felújítás csúszása miatt mégsem volt
lehetőségük eljutni az Erzsébet-táborba?
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2021.09.01.

 

Tisztelettel: Hohn Krisztina
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