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Hatalmas sikerként értékelte az 
Erzsébet-program elsõ lépése-
ként meghirdetett szociális üdü-
lési pályázatot Soltész Miklós, a 
Nemzeti Erõforrás Minisztérium 
szociális, család- és ifjúságügyért 
felelõs államtitkára és Horváth 
Endre, a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány Kuratóriumi 
elnöke. A kétmilliárd forintos 
keretösszegû felhívást négy, a 
kormányzat számára kiemelt 
társadalmi csoport számára hir-
dették meg január közepén. A 
támogatásban nagycsaládosok, 
nyugdíjasok, fogyatékossággal 
élõk, gyermekvédelmi, illet-
ve szociális intézményekben 
dolgozó ápolók részesülnek 
szociális üdülési szolgáltatás 
formájában – emlékeztetett az 
államtitkár.

Hozzátette, a fogyatékosság-
gal élõket segítõ, valamint a 
szociális, gyermekvédelemben 
dolgozókat foglalkoztató szer-
vezetek is ajánlottak üdülõket, 
amelyek hamarosan ugyancsak 
felkerülnek az Erzsébet-prog-
ramban részt vevõ üdülõk listá-
jára. Mint fogalmazott, a pályá-
zat találkozott a négy kiemelt 
társadalmi csoport segítésére 
irányuló kormányzati célki-
tûzéssel. Ezen túlmenõen pedig 

azt a kormányzati politikát is 
erõsíti, amely a családok, vala-
mint a közösségek támogatását 
hivatott szolgálni.

A pályázat pontos eredmé-
nyeit Horváth Endre, a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Kuratóriumi elnöke ismertette. 
Tájékoztatása szerint január 
közepétõl egészen február 29-ig 
113 794 pályázat érkezett az ala-
pítványhoz. A sikeres pályázók 
között 20 665 fõ érintett a nagy-
családosok közül, 16 667 fõ a 
nyugdíjasoknál, 20 978 fõ a 
fogyatékossággal élõk esetében, 
és 17 373 fõ a szociális intézmé-
nyek dolgozóinál. Az alapítvány 
kuratóriumi elnöke elmondta, 
az Erzsébet-program elsõ pályá-
zatának köszönhetõen több 
mint 75 ezren részesülnek támo-
gatásban, amelyet hazai üdülõ-
szállókban vehetnek igénybe. A 
folyamatosan bõvülõ üdülõk lis-
tája megtalálható a www.erzse-
betprogram.hu oldalon. A sike-
res pályázókat levélben értesít-
jük, amelyben tájékoztatást kap-
nak a további teendõkrõl – tette 
hozzá Horváth Endre.

Soltész Miklós államtitkár a 
sajtótájékoztatón bejelentette, 
hogy az Erzsébet-program kere-
tében 1 milliárd forint értékben 

meghirdetésre kerül az Erzsébet-
tábor, amely kikapcsolódást és 
táborozási lehetõséget biztosít 
sok tízezer iskoláskorú gyermek 
számára a nyári szünetben. A 
kiírás 2012 áprilisában jelenik 
meg. Az iskolák ebben az eset-
ben nem közvetlenül pénzt 
kapnak, hanem táborozási 
helyeket a Velencei-tónál és a 
Balaton mellett. Soltész Miklós 
hozzátette, hogy ezer határon 
túli gyermeket is szeretnének a 
programba bevonni, akiket 
magyarországi gyermekekkel 
közösen táboroztatnának. 

Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából várható 
eredmény kizárólag közfeladat ellátására fordítan-
dó. Az Erzsébet-program, azaz a szociális üdülte-
tés és étkeztetés új rendszere a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány és annak egyszemélyes tulajdo-
nában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. meglévõ 
erõforrásait felhasználva valósul meg, a magyar 
költségvetést terhelõ új források bevonása nélkül.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az 
Erzsébet-program elsõ lépéseként 2 milliárd forint 
értékben pályázatot hirdetett meg a nehéz anyagi 
helyzetben lévők részére üdülésük, pihenésük, rek-
reációjuk elõsegítésére. Így a nyugdíjasok, a fogya-
tékossággal élõk, a nagycsaládosok, illetve a szociá-
lis, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók 
támogatásban részesülhetnek üdülési szolgáltatás 
formájában.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány áprilisban 
újabb pályázatot ír ki egymilliárd forint értékben. 
Az Erzsébet-tábor sok tízezer iskolás gyermek 
táborozását teszi lehetõvé az idén.

Az Erzsébet-utalvány választása felelõsségteljes 
döntés, hiszen aki adja vagy használja az Erzsébet-
utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segí-
ti mindazokat, akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt 
figyelemre szorulnak. Az Erzsébet-program egy 
újszerû európai válasz arra, hogy a társadalmi szo-
lidaritást nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is 
képviselni kell.

Az Erzsébet-utalványt elfogadó 
élelmiszer-áruházláncok egyike 
a Coop üzletlánc. A Coop szá-
mára kiemelten fontos cél volt, 
hogy csatlakozzon az Erzsébet-
utalvány elfogadóhelyi hálóza-
tához, mert elsõdleges szem-
pontjuk, hogy ügyfeleiknek 
lehetõséget kínáljanak az utal-
vány kényelmes beváltására. A 
Coop országos lefedettségének 
köszönhetõen a vásárlóknak 
akár lakóhelyükön, akár belföl-
di utazásaik során lehetõségük 
nyílik a béren kívüli juttatás-
ként kapott új étkezési utal-
vánnyal fizetni. Groniewsky 
Dániel gazdasági igazgatóhe-
lyettes elmondta, hogy a Coop 
üzletlánc boltjaiban, az ország 
1500 településén lehet Erzsébet-
utalvánnyal fizetni. Folyamato-

san azon dolgozunk, hogy még 
színvonalasabb szolgáltatások-
kal várjuk vásárlóinkat – tette 
hozzá Groniewsky Dániel. 

A fogyasztásra kész étel vásár-
lására felhasználható Erzsébet-
utalványt az országban több 
mint 20 ezer helyen fogadják el a 
CBA, a Coop, a Reál, az Arzenal 
élelmiszer-áruházláncok és a 
Mol benzinkutak kasszái mellett 
több ezer kisboltban és vendég-
látóhelyen. Az Erzsébet-utalvány 
elfogadóhelyeinek listája 
elérhetõ a www.erzsebetutal-
vany.hu internetes oldalon a 
Felhasználók részére – Elfoga-
dóhely-keresõ menüponton 
belül. Minden olyan kereskedel-
mi lánccal folyik a tárgyalás, 
amely elõsegíti az országos lefe-
dettséget. 

A pályázóknak 2012. március 12-tõl van lehetõségük 
arra, hogy a 06-1/371-3242-es telefonszámon, tízjegyû 
adóazonosító jelük bebillentyûzésével megérdeklõdjék, 
nyert-e a pályázatuk. A sikeres pályázók levélben kapnak 
értesítést a további teendõkrõl. 
A tájékoztatólevél az e-szelvényen és a sárga csekken 
kívül tartalmazza egyebek között azt is, hogy a pályázónak 
meddig kell befizetnie az önrészt. 
Az önrész befizethetõ:
• postai sárga csekken (az értesítõlevél tartalmazza, névre 
szólóan postázzák);
• banki átutalással vagy banki készpénzes befizetéssel 

a megadott bankszámlaszámra (a megadott OTP-bank-
számlaszámot az értesítõlevél tartalmazza);
• internetes fizetéssel.
A sikeres pályázó az önrész befizetését követõ 8. mun-
kanaptól érheti el az internetes foglalási rendszert és/
vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a foglalási 
lehetõséget.
A nyertes pályázó a megadott telefonos ügyfélszolgálaton 
keresztül vagy online foglalja le az üdülési szolgáltatást. 
Az e-szelvényen szereplõ (elnyert+önerõ) összeget csak 
egyben lehet felhasználni, az igénybevétel nem bontható. 
Errõl az értesítõlevélben tájékoztatást kap a pályázó.

Mit kell tennem, ha sikeres a szociális üdülési pályázatom?

Egymilliárd jut az Erzsébet-táborraErzsébet-utalvánnyal 
a Coop-üzletekben is vásárolhat

Január közepétõl február 29-ig 113 794 pályázat 
érkezett be a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz. 
Ez azt jelenti, hogy a pályázat sikeres – mondta 
Horváth Endre, az alapítvány kuratóriumi elnöke 
az Erzsébet-program elsõ lépéseként meghirdetett 
szociális üdülési pályázat zárása kapcsán tartott 
sajtótájékoztatón. A rendezvényen Soltész Miklós 
szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtit-
kár bejelentette, hogy az Erzsébet-program 
keretében 1 milliárd forint értékben meghirdetés-
re kerül az Erzsébet-tábor, amely kikapcsolódást 
és táborozási lehetõséget biztosít sok tízezer isko-
láskorú gyermek számára a nyári szünetben.

Elsõ lépésként hetvenötezren 
részesülnek támogatásban

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
kizárólagos jogosultságot kapott az új, 
Erzsébet-program keretében kibocsátott, 
étkezési célra felhasználható Erzsébet-
utalvány forgalmazására.

Soltész Miklós államtitkár és Horváth Endre kuratóriumi elnök közös sajtótájékoztatón számolt be a pályázati eredményekrõl


