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Tárgy: K/8521 . számú írásbeli kérdésre FM válasz

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/8521 . számon hozzám benyújtott, „Miért csak négy napon kapják a gyerekek ,
ami öt napig adható?” című írásbeli kérdésére a következ ő választ adom .

Az iskolatej program Magyarország Európai uniós csatlakozásakor, 2004-ben indul t
el. Az iskolatej program bevezetésekor első körben csak az általános iskolások
számára volt biztosított az iskolatej, majd 2005-től lehetőség nyílt az óvodások és
középiskolások ellátására is .

Az iskolatej program iránti kezdeti nagy érdeklődésnek köszönhetően már az
indulást követ ő években közel 400 ezer gyermek ellátására került sor . Az ezt követő öt
évben a költségvetési megszorítások sajnálatos módon az iskolatej programot i s
érintették, így a folyamatosan csökkenő nemzeti kiegészítő forráskeret miatt az
ellátotti kör 2010-re 142 ezer főre csökkent .

A 2010-ben újonnan megalakuló Kormány prioritásként kezelte az iskolatej
program népszerűségének növelését, így a program szabályozását átalakította, és
minden évben jelentős mértékben emelte a kiegészít ő nemzeti támogatás mértékét .

2011-re a nemzeti kiegészítő támogatás mértékét a Földművelésügyi Minisztériu m
(a továbbiakban: FM) kétszeresére, 800 millió Ft-ra emelte, az ellátotti gyermeke k
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létszáma 188 ezer főre emelkedett. 2012-ben az 1,2 milliárd forint nemzeti forrás 25 0
ezer gyermek ellátását biztosította . 2013-ban tovább emelte az FM a nemzeti
kiegészítő támogatás mértékét 1 .5 milliárd forintra, és a program keretében 340 ezer
gyermek részesült napi rendszerességgel tejtermék ellátásban . 2014-ben a nemzeti
költségvetés 1,8 milliárd forintot biztosított a programra, amelyben 400 ezernél is töb b
gyermek ellátására került sor . 2015-ben tovább emelte a tárca a nemzeti támogatást 2, 3
milliárd Ft-ra . lehetővé téve ezzel, hogy a programban közel 500 ezer gyermek
vehessen részt. A program 2016. évi nemzeti forráskerete tovább emelkedett 2, 6
milliárd Ft-ra .

Jól látható tehát . hogy a program az elmúlt években folyamatosan b ővült ,
költségvetési forrása is folyamatosan emelkedett. A programra szánt költségvetés i
forrás az elmúlt években több mint ötszörösére n őtt .

Ezzel összefüggésben szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a program korább i
szabályozása egyre kevésbé volt alkalmas a költségvetési forrásigény ponto s
meghatározására, amelynek eredményeképpen a program biztonságos, és kiszámíthat ó
folytatása csak átcsoportosítások révén volt megoldható, így szükségessé vált a
program szabályozásának átdolgozása . Ennek keretében az eljárásrendet jelent ősen
egyszerűsítettük, és a teljes ügymenetet elektronizáltuk.

Az ellátási napok számának csökkentése nem jelenti a program leépítését . A minden
évben emelkedő költségvetési forrás biztosítja . hogy az igényl ők évrő l évre több
támogatást tudnak leigényelni . Az iskolatej programra a jövőben sem fogunk
kevesebbet fordítani, az elkövetkez ő években a program folytatására szánt keret
folyamatos emelkedésével lehet számolni .

Köszönöm az iskolatej programmal kapcsolatos érdeklődését, és országgyűlés i
munkájához sok sikert kívánok !

Budapest, 2016. februá
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