
 
Tisztelt Szerkesztőség! 
 
A HVG 2017.04.13-i számában a 16. oldalon „Tábortűz melegén” címmel egy cikk jelent meg a 
Zánkai Erzsébet-táborról és a tulajdonosról, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítványról. A cikk megírása előtt az újságíró, G. Tóth Ilda megkereste Alapítványunkat és 
kérdéseket tett fel a táborról, illetve az Alapítványról. A kérdésekre időben és részletesen 
válaszoltunk, a válaszokat a megjelölt határidőre elküldtük az újságíró részére (Az elküldött 
válaszokat mellékelten csatoljuk).  
 
Sajnálattal látjuk, hogy a megjelent cikkben a válaszainkat több ponton nem vették figyelembe, 
azokkal teljesen ellentétes tartalmú, a valóságtól eltérő információkat közöltek, vagy olyan 
információkat sugalltak, amelyek akár a tábort tulajdonló Alapítvány jó hírnevét is sérthetik.  
 
Az alábbiakban összeszedtük azokat az állításokat, amelyek meglátásunk szerint súlyosan eltérnek 
a valóságtól és rossz fényben tüntetik fel az Alapítványt és a Zánkai Erzsébet-tábort. 
 
„…szögesdrótkerítéssel vették körbe a szűkebb tábort, a bejáratokhoz beléptetőkapukat telepítettek, s a HVG 
szemrevételezése idején éppen a Balaton-part felé vezető belső út mellé megálmodott szöges kerítést kezdték felhúzni. 
Mindenütt biztonsági őrök cikáztak, mintha csak egy hadi objektumot őriztek volna. Idén nyáron már aligha 
mehetnek be a gyerekek számháborúzni és kirándulni a szálláshelyeket körülvevő erdőbe, miután azt is elzárták 
előlük. Ha kitör a vihar, több százuknak egyetlen szűk úton, forgókapun kell átküzdeniük magukat a strandról.” 
 
A fenti állítások kapcsán szeretnénk jelezni és hangsúlyozni, hogy a gyerekek a tábor területén a 
táboron kívül is szabadon mozoghatnak. Tehát nem igaz, hogy „nem számháborúzhatnak az 
erdőben”, ahogy az sem igaz, hogy egy forgókapun kell átmennie az összes gyereknek. Azt 
sugalmazni, hogy „tranzitzónában érezheti magát, aki a tábor területére téved” azért félrevezető, 
mert ezzel az erővel egy kerítéssel védett oktatási intézményről, vagy egy strandról is el lehet ezt 
mondani, oda se sétálhat be bárki az utcáról … 
 
Ahogy azt a kérdés kapcsán elküldött válaszainkban is hangsúlyoztuk – minden egyes intézkedés a 
gyerekek biztonsága érdekében történt és történik, nem bezárjuk őket, hanem megvédjük őket attól, 
hogy illetéktelenek tartózkodjanak a területen akkor, amikor ők (majdnem 2000-en) ott töltik a 
vakációjukat. Nyilvánvaló, hogy ez némi kényelmetlenséget jelent azoknak, akik eddig gond nélkül 
bejöhettek a területre, de - még ha ezek az intézkedések nem is népszerűek bizonyos körökben – 
felvállaljuk ennek következményeit. Tesszük ezt annak érdekében, hogy azok a szülők, akiknek a 
gyermekei Erzsébet-táborban pihennek, ebben az időszakban is biztonságban tudják azokat, akik a 
legfontosabb a számukra.  
 
Ezt a döntést úgy beállítani, mintha a nálunk nyaraló gyerekek egy „hadi objektumban” lennének, 
végtelenül torzító, egyúttal félrevezető dolog. Biztosak vagyunk benne, hogy a nyári időszakban 
lehetőségünk lesz majd bebizonyítani, hogy sok-sok, már az idei évtől megvalósuló fejlesztés 
eredményeként a táborhely a legkevésbé sem emlékeztet egy hadi objektumra, hanem éppen 
ellenkezőleg: a szálláshelyek és a part között üzembe helyezett és folyamatosan működő dottó (ami 
pl. egy vihar esetén egyszerre akár 70 gyereket is képes felszállítani, anélkül, hogy megáznának…), 
a vadonatúj kalandpark, az új, 400 gyerek befogadására alkalmas szaletli, a központi épületben 
kialakított foglalkoztató termek, a színes árnyékolók, az uzsonnapontok, vagy a minden gyermek 



 
számára hozzáférhető sárkányhajók a korábbiaknál is több élmény szerzésére adnak majd 
lehetőséget – minden eddiginél biztonságosabb és kényelmesebb körülmények között.  
 
Azt, hogy a cikk szerzője szóvá tette, hogy a tábor területén biztonsági őrök dolgoznak, pedig nem 
kívánjuk kommentálni – önmagáért beszél, ha valaki azt sérelmezi, hogy a területre történő bejutás 
ellenőrzött körülmények között történik, ugyanakkor az az információ, miszerint a tábor területén 
egyetlen forgókapu van, mindenképpen helyesbítésre szorul: 5 forgókaput helyeztünk el, melynek 
áteresztő képessége darabonkét és óránként 700 fő. 
 
„…amelyekben a strandolás mellett a kormány szándéka szerint hazafias nevelés folyik majd.” 
 
Sajnos a cikk szerzője nem tette fel nekünk a kérdést, hogy a fenti szándék a gyakorlatban hogyan 

illeszkedik a táboroztatás gondosan előkészített szakmai tervének koncepciójába. Ha megtette 

volna (és nem elégszik meg azzal, hogy az élménytáboraink helyszínéül szolgáló táborhelyet úgy 

tünteti fel, mintha az egy katonai tábor lenne), akkor leírtuk volna, hogy a táborokba érkező 

gyerekek a táborban töltött időszakban jobban megismerhetik saját gyökereiket, a hagyományaikat 

és a magyar kultúrát, valamint azokat az embereket (sportolókat, művészeket, zenészeket) akikre 

mi magyarok büszkék lehetünk, és akikre igazi példaképként tekinthetnek a gyerekek. Ez a fajta 

törekvés minden programelemet átszövő, általános elemként jelenik meg - játékos, élményszerű 

programok szervezésében, amelyeknek keretében a gyerekek – amellett, hogy tartalmasan töltik az 

idejüket – át- és megélhetik a gondtalan és önfeledt nyaralás élményét. Alább felsoroltunk néhány 

konkrét példát: 

- A gyerekek személyesen találkozhatnak majd olyan sportolókkal, művészekkel, 
zenészekkel, akikre példaképként tekinthetnek. Az ilyen példaképekkel való találkozás akár 
életre szóló és meghatározó élményt jelenthet a számukra.  

- Ezt a fajta törekvést támogatják az esti programok, ahol olyan művészek lépnek majd fel, 
akik – amellett, hogy népszerűek a gyerekek körében – a hagyományok ápolásában is 
kiemelkednek. Tavaly fellépett például Palya Bea – az idei évben is sok, hozzá hasonló, a 
magyar és a modern művészet jegyeit ötvöző fellépőre számíthatnak a táborozók az esti 
koncerteken. 

- A csapatépítő- és kalandjátékok témája sok esetben a magyar hagyományokhoz, a 
magyarság történetéhez, életmódjához kapcsolódik. Lesz például Honfoglaló állomás-játék, 
melynek során a magyar honfoglalás történetét élhetik át a táborozók izgalmas, élményszerű 
játékok formájában. 

- Szerdánként lesz a „Hősök napja”, amikor a rendőrség, a honvédség, a mentőszolgálat és a 
tűzoltóság munkatársai mutatják be járműveiket, tartanak ismeretterjesztő foglalkozásokat, 
bemutatókat, vetélkedőket, és szimulációs játékokat próbálhatnak ki az érdeklődő gyerekek. 

- A határon túlról érkező gyerekek számára gyalogos és buszos kirándulást is szerveznek 
például a Balaton-felvidékre, hogy az anyaország tájegységeivel megismerkedhessenek. 
Kirándulhatnak a táborozók többek között Tihanyba, Salföldre, Badacsonyba, 
Veszprémbe, Nagyvázsonyba. A kirándulás lehetősége természetesen a Magyarországról 
érkező táborozók számára is adott.  

 



 
Ahogy a fentiek is mutatják a táborban a szó szoros értelmében vett hazafias nevelés nem fog 
zajlani. Úgy véljük, hogy a felsorolt sport-, kulturális-, és tudományos programok nem károsak, 
hanem éppen ellenkezőleg, nagyon is hasznosak a gyerekek számára, segíthetnek abban, hogy 
játékos formában új ismereteket szerezzenek.  
 
„A HVG információi szerint pedig a parthoz közeli – a tábortól frissiben elszeparált – részre ötcsillagos hotelt 
álmodtak meg a frissen bejegyzett tulajdonosok, akik árulkodó módon az idei tábort már 100 hektáros területtel 
hirdetik a tavalyi 200 hektárról szóló beharangozóval szemben.”   
 

Ez az állítás egyszerre torz, félrevezető és hamis. Nem épül ötcsillagos szálloda a parton! (Az állítást 

bizonyára egy korábbi, szintén félrevezető információkon alapuló, és nemrég nyilvánosságra került 

látványtervre alapozza a szerző. Ezekkel a látványtervekkel kapcsolatban tájékoztattuk az azt közlő 

orgánumot, hogy a nyilvánosságra került látványterveket megrendelt Erzsébet Vagyonkezelőnek 

már semmi köze a Zánkai Erzsébet-táborhoz, ennek megfelelően a látványtervek is aktualitásukat 

vesztették.) A 26 milliárd összegű, a táborhelyek fejlesztésére vonatkozó támogatást egy teljesen 

más tartalmú, előzetesen elkészített és összeállított koncepcióterv mentén ítélte meg a Kormány.  

 

Ezt a koncepciótervet és a kapcsolódó látványterveket még nem hoztuk nyilvánosságra, de azt 

biztosan állíthatjuk, hogy ötcsillagos szálloda nem épül a parton. Terveink szerint a látványterveket 

egy helyszínbejárással egybekötött sajtóesemény keretében nyilvánosságra fogjuk hozni: az új 

tervekről és a fejlesztésekkel kapcsolatos részletekről hamarosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot.  

 

Ettől függetlenül a megvalósuló fejlesztésekről részletesen tájékoztattuk a cikk szerzőjét: leírtuk, 

hogy „a fejlesztésre szánt forrásból teljesen megújul a Zánkai Erzsébet-tábor: minden meglévő 

épületet felújítunk, emellett új szálláshelyek is épülnek. Megújul a sportcsarnok, a stadion, a 

színházterem, az étterem, a konyha, épül egy új, közösségi térként is funkcionáló sportcsarnok, de 

a komplexumban vizes játszótér is lesz, valamint a strand, a kikötő és a központi épület is fel lesz 

újítva, park, utak, játszóterek is épülnek”. Sajnálatos módon ezekről a tervekről csak részben és 

szándékoltan torzító kontextusban esett szó a cikkben...  

  

Nyomatékosan szeretnénk jelezni és hangsúlyozni, hogy semmilyen formában sem kívánjuk 

megváltoztatni a táborhelyek jelenlegi funkcióját, azok a táboroztatást fogják szolgálni most is, 15 

év múlva is, és ameddig az Alapítvány a tulajdonos, ezt követően is. Ezt a tevékenységet azért 

fogjuk „csak” 100 hektáron megvalósítani, mert – ahogy arra korábban már kitértünk – a tábort 

körülölelő erdőt nem kaptuk tulajdonba. 

 
„…a munkálatok „csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően indulhatnak el. Csakhogy már elindultak” 
A kérdésekre válaszolva jeleztük, hogy a táborhely területén jelenleg zajló fejlesztések nem a 
kormányhatározat értelmében kapott támogatásból valósulnak meg, hanem 2016-os 
maradványösszegekből. Fentiek tükrében azt állítani, hogy a fejlesztések „már elindultak” nemcsak 
félrevezető, de azt a látszatot kelti, hogy az Alapítvány jogsértő módon, nem a közbeszerzési eljárás 
szabályainak betartásával jár el – ez meglátásunk szerint kimeríti a hitelrontás fogalmát.  
 



 
„A kormány és az alapítvány közt született megállapodás szerint a komplexumnak 15 évig kellene 
gyereküdülőként funkcionálnia. Igaz, 2013-ban az Erzsébet-cégcsoport is 15 évre kapta meg a területet 
használatra, mégis mindössze három év lett belőle.” 
Ez az állítás megint egy csúsztatást tartalmaz. Az Alapítvány az államtól tulajdonban kapta az 
ingatlant, így párhuzamot vonni azzal, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 3 év után 
visszaadata az államnak, pedig azt is 15 évre tervezték, hamis párosítás. Ugyanis az MNÜA 
vagyonkezelésre kapta, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány viszont 
tulajdonba. A vagyontörvény alapján az Alapítvány 15 évig nem adhatja el az ingatlant, azaz az 
állam csak akkor veheti vissza, hogyha ezt a törvényt az Alapítvány megsértené. Az Alapítvány nem 
szándékozik az ingatlant eladni, gyerektáborként akarja használni 15 év múlva, és azt követően is.  
 
„Most is éppen három évre kötelezte el magát a kormány a jótékony tevékenység támogatására: 2017-2020 között 
összesen 12 milliárd forint jut e célra. A zánkai üdülőpark pedig éppen 2020-ra újul meg teljesen, amikorra ez az 
összeg elfogy.” 
Ez az állítás sem igaz. Az Alapítvány és a Kft.-je között a jogszerűen, a Közbeszerzési Hatóság által 
engedélyeztett közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződés szól 2020-ig. Ennek azonban semmi 
köze ahhoz, hogy az állam meddig és hogyan kötelezi el magát az Erzsébet Táborok finanszírozása 
mellet. Bízunk benne, hogy ez évtizedekig fog tartani. Azonban azt sugallni, hogy 2020-ban elfogy 
a forrás és ezáltal az ingatlanok eladhatók lesznek, minimum csúsztatás. Az Alapítvány az 
ingatlanokat jogszabály szerint 15 évig nem adhatja el és később sem tervezi. Továbbra is 
hangsúlyozzuk, hogy gyerektáborozás érdekében újítjuk fel az épületeket és arra is fogjuk használni 
azokat.  
 
„Kuriózum az is, hogy a gyermeküdültetésre szánt pénzt pályázaton nyerte el az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági 
Táborok Kft. – történetesen saját tulajdonosától…” 
Az Alapítvány és a Kft.-je között megkötött szerződés közbeszerzési törvény alapján a 
Közbeszerzési Hatóság engedélyével teljesen jogszerűen történt, azaz azt sugallni „kuriózum”, 
pláne jogsértő lenne, nem fedi a valóságot.  
 
„Piaci információink szerint a közpénzből megszépülő üdülőparkra már vevőjelölt is van.” 
Ez egy teljességgel megalapozatlan és hamis állítás, amely azt sugallja, hogy az Alapítvány korrupt 
és jogsértést készül elkövetni. Ezt az állítást a leghatározottabban visszautasítjuk, egyúttal 
hangsúlyozzuk, hogy az Alapítvány az ingatanokat nem akarja eladni, gyerektáboroztatásra akarja 
használni a 15 éves moratórium után is.  
 
„Némi szépséghibája az alapítvány ingatlanszerzésének, hogy amikor tavaly módosították az Erzsébet-programról 
szóló törvényt, és a gyereküdültetést az üdülőkkel együtt az alapítványra testálták, az még nem volt közhasznú 
jogállású. Holott az ingyenes és illetékmentes átadásnak ez feltétele lett volna.” 
 
Tény, hogy az Alapítvány közhasznú jogállásának bejegyzése iránti kérelemben foglaltak, Fővárosi 
Törvényszék általi bejegyzése 2016. április 15-én emelkedett jogerőre, ugyanakkor figyelemmel arra, 
hogy az Alapítvány a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges valamennyi feltételnek az előző 
években is megfelelt (különben be sem jegyezték volna közhasznú jogállását a hatályos jogszabályi 
előírások szerint) jogi értelemben véve megfelelt a szükséges kritériumoknak. Fentiek alapján erős 
csúsztatás azt állítani, hogy „az ingyenes és illetékmentes átadás feltételeinek nem felelt meg az 
Alapítvány”. Ezeknek a feltételeknek az átadás időpontjában és a korábbi években is megfelelt.  
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