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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos, Dr .
Tóth Bertalan (MSZP) országgyű lési képviselők „Mi lett a Rászoruló Személyeket Támogat ó
Operatív Programmal? Mennyi pénzt fordítottak a szegények támogatása helyett a
minisztériumi dolgozók jutalmazására?” című, K/130 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .
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Az Önök által feltett „Mi lett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programmal ?
Mennyi pénzt fordítottak a szegények támogatása helyett a minisztériumi dolgozók
jutalmazására?” című írásbeli kérdésre – Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásábó l
– az alábbi választ adom .

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban : RSZTOP) keretében
4 felhívás jelent meg, melyek közül valamennyi program elindult .

Az RSZTOP Program forrásaiból sem bért, sem jutalmat nem lehet kifizetni . Ha legalább
minimális mértékben tisztában lennének az RSZTOP konstrukcióval, a kérdést fel sem tetté k
volna .

Az RSZTOP - 3 .1 .1 . „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása” című
felhívást a Hajléktalanokért Közalapítvány valósítja meg és amelynek keretében 2016 .
decemberében indulhatott el az ételosztás a projekt célcsoportját alkotó hajléktalan személye k
számára . A projekt átlagosan napi 4 ezer fő számára biztosít meleg étkezést jellemzően a
hajléktalanokat ellátó intézményeken keresztül . Az élelmiszer-osztáson túl a hajléktalan
emberek addiktológiai-, mentális- és pszichiátriai betegségben szenvedők részére
állapotfelmérés, szakrendelésbe irányítás (kezelésbe vétel), egyéni- és csoportos terápi a
biztosítása is megtörténik . A felhívás keretösszege 4 milliárd forint, melynek felhasználásáva l
az indulás óta eltelt időszakban 2018 . március 31-ig bezárólag mindösszesen 1,2 millió ada g
meleg étel kiosztására került sor .

2017 júliusában indult, több mint 18 milliárd forintos keretösszeggel (kísérleti szakasszal
együtt 19 milliárd) a három évnél fiatalabb gyermekeknek és családjuknak, valamint a
várandós nőknek szóló élelmiszercsomag program. A program kísérleti szakasza július 6-án
indult el Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében . A
korábbi tapasztalatok alapján elindult a projekt második, immár országos szakasza, melyre a
csomagok tartalmát az első szakaszban a csomagban részesülőktő l beérkezett jelzéseknek
megfelelően felülvizsgálták és új típusú tartós élelmiszerek kerültek bele . 2018 . április 30-ig



közel 200 ezer csomag került kiosztásra a projektek keretén belül . A felhívás(ok) célcsoportj a
a 0-3 éves korú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, valamint a
várandósok, továbbá július és augusztus hónapjában a 7-14 éves korosztály .

2018 januárja óta több mint 2 milliárd forintból rászoruló várandós anyák és a 0-3 éve s
gyermekek szülei számára a csecsemő , illetve kisgyermek gondozásához szükséges tárgyakat
is biztosítják. A tartós fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagban a legkisebbek ellátásáho z
szükséges eszközök vannak . A babacsomagot a család és gyermekjóléti szolgálatok
segítségével mintegy 26 ezer hátrányos helyzetben él ő rászoruló várandós anya, illetve a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő édesanya kapja meg
2020-ig évente egyszer . 2018. január és 2018. április között közel 26 ezer darab csomag
került kiosztásra az ország 19 megyéjében .

Áprilisban újabb elemmel b ővült a program, országosan több mint 53 ezer rendkívül alacson y
jövedelemmel rendelkező időskorú és megváltozott munkaképességű kap tartós
élelmiszercsomagot. A 10 milliárd forint keretösszegű program keretében a rászorulók
háromhavonta kapnak támogatást. A 10 kilogramm súlyú csomagokban tartós élelmiszere k
vannak, például rizs, liszt, cukor, lekvár, olaj, száraztészta és konzerv . 2018 . április végéig
megközelítő leg 20 ezer csomag került kiosztásra.

Budapest, 2018 . június 5 .
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