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A bejelentés tartalmi
kivonata

Státusz

Bejelentő adminisztrációs
és logisztikai szempontból
kifogásolja az Európai
Unió pénzügyi alapjaiból,
illetve
hazai
társfinanszírozásból
megvalósuló segélycsomagosztási
és
ahhoz
kapcsolódó feladatok megvalósulását. Véleménye
szerint sok esetben nem a
generációs mélyszegénységben élő, ténylegesen
éhező célcsoportokhoz jut
el a csomag.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) a közérdekű bejelentésre megírta, hogy válaszát a
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapból társfinanszírozott Operatív
Program keretében megvalósuló projektekre fókuszálva adta meg.
A Projektek három beavatkozási területete: élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára,
alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára, élelmiszersegély biztosítása
szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek
számára.
Rászorulói célcsoport meghatározása, száma, összetétele, területi lehatároltsága kapcsán az EMMI az
alábbiakat emelte ki. A szegény gyermekes családok, célcsoportra irányuló projekt indulását megalapozó elemzések
azt támasztották alá, hogy Magyarországon azon rászoruló gyermekek étkezését szükséges megoldani, akik nem
részesülnek a gyermekek nappali ellátása keretében megvalósuló vagy iskolai étkeztetésben. Ez a 3 év alatti
korosztálynál a legmagasabb arányú, és azon belül is jellemzően a hátrányos helyzetű térségekben fokozhatja a
társadalmi kirekesztődés kockázatát. Ezzel összhangban a projekt a leginkább rászoruló személyeket tekintve az
alábbi célcsoportokra fókuszál:
a) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott és a
regionálisan kedvezményezett járásban élő,
b) intézményi étkeztetésben nem részesülő,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
ca) 0-3 éves korú gyermekek,
cb) az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közös háztartásban élő várandós anyák (a magzat 3 hónapos
korától),
cc) illetőleg az intézményi étkeztetés szünetelése alatt (nyári iskolai szünet) a 7-14 éves korú gyermekek, az ország
mind a 19 megyéjére kiterjedően. A projektben az élelmiszersegély-csomag havi rendszerességgel kerül kiosztásra.
Az elért célcsoport havi átlagos nagysága országosan 19-21 ezer fő körüli, ami a nyári osztás során összességében
kb. 95-105 ezer főre bővül, a 7-14 éves korosztály bevonásával.A projekt keretében 2021. évben közel 270 ezer
élelmiszercsomagot vehettek át a leginkább rászoruló személyek.
A szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorúak
rászorulói célcsoport meghatározása: rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági járadékban
részesülő személyek, nyugellátásban részesülő személyek, időskorúak járadékában részesülők, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személyek. A végső kedvezményezettek kiválasztása a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által készített kimutatás alapján történik. A támogatásban részesülők
kiválasztásánál prioritást élveznek az időskorúak járadékában és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők, majd a további, fenti ellátásokból származó legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező
személyek, a projektre vonatkozó pályázati Felhívásban szabályozott indikátor célértéknek megfelelően.
A jogosultság az adott személy jövedelme alapján kerül meghatározásra. A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő
személyek támogatásban nem részesíthetők. A projektben az élelmiszersegély-csomag 3 havi rendszerességgel
kerül kiosztásra. Az Operatív Program és a Felhívás kritériumainak megfelelő rászorulói célcsoport átlagos
nagysága 2021. évben országosan 60.751 fő. A célcsoport átlagos összetétele, az ellátási típusba tartozás szerinti

megoszlása az elmúlt egy éves időszakban az alábbiak szerint alakult: A projekt 2021. évben több mint 65 ezer főt
ért el a csomagosztások keretében, és az elért személyek közel 198 ezer csomagot vehettek át.
A rászoruló célcsoport tagok listáját eredményező adatbázis kapcsán az eljáró szerv megírta, hogy a
segélycsomagra jogosult személyek listáját a Kincstár biztosítja az osztási gyakoriságnak megfelelő
rendszerességgel aktualizálva a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) részére, a
jogosultsági kritériumokat nyilvántartó adatbázisok felhasználásával, valamint az általa működtetett szociális
nyilvántartási rendszerek adatainak felhasználásával, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 24/B. §-a általi felhatalmazás alapján. A csomagra jogosult rászorulók
közötti megkülönböztetést kizárja, hogy a rászorulók listája egy hivatalos állami nyilvántartásból, a Kincstár
által kezelt Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszeréből, objektív kritériumok alapján kerül
lekérdezésre és a Projektek belső nyilvántartó rendszerébe betöltésre, így az osztások helyéről és időpontjáról
a listán szereplő valamennyi rászoruló megkülönböztetés és szubjektív szempontok érvényesülése nélkül
kerül kiértesítésre.
A szegény gyermekes családok célcsoport esetében az adatok forrása egyrészt a szociális és gyermekvédelmi
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti Pénzbeli és Természetbeni
Ellátások Rendszere (a továbbiakban PTR), amelyben szereplő adatokból az intézményi ellátást igénybe vevőket a
bölcsődei és gyermekotthoni igénybevételeket tartalmazó KENYSZI adatbázis adataival összevetve kiszűrésre
kerül. A rászorulói célcsoport meghatározása tehát közhiteles nyilvántartás alapján történik. A várandós anyák
célcsoportja esetében nincs a projekt által hozzáférhető, közhiteles adatbázis. Esetükben a projekt lebonyolítását
támogató SZGYF területi kirendeltségekre előzetesen eljuttatott, a várandós anya, az aktív korúak ellátásában
részesülő személy, a várandósság tényét igazoló védőnő vagy családsegítő által aláírt nyilatkozat biztosít lehetőséget
a csomag átvételéhez. A szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony
jövedelmű időskorúak célcsoport esetében az adatok forrása a nyugellátások vonatkozásában a Kincstár NYUFUR
adatbázisa, valamint a Kincstár által üzemeltetett és a Járási Hivatalok által megállapított ellátások vonatkozásában
a PTR adatbázis.
Az így keletkező jogosulti listákon szereplő, azonosítható igénylővel és értesítési címmel rendelkező
valamennyi rászoruló értesítést kap a segélycsomag osztási idejének és helyszínének megjelölésével a csomag
átvételére való jogosultságáról, az átvételkor bemutatandó iratokról és a koronavírus-járvány időszakában
az átvételkor alkalmazandó egyéb szabályokról (pl. kötelező maszkviselés, stb.).A csomagátadások során az
osztási helyszíneken az átvételek papíralapon vagy digitális formában, tableteken adminisztrálva kerülnek
megvalósításra. Az EMMI válaszában részletezte az élemiszercsomag átvételére vonatkozó személyek körét is
részletesen ismertette, a maradvány tételek kezelésének gyakorlatát. A rászorulók tájékoztatása kapcsán
többek között kiemelte, hogy elsődlegesen értesítő levelek útján valósul meg, továbbá a családsegítő kollégák
is intenzíven segítik a rászorulók bevonását, elérését, tájékoztatását.
A Projektek lebonyolítói a csomagosztások alakalmával minden helyszínen és minden alkalommal A3 méretű
tájékoztató táblák vagy roll-upok által is tájékoztatják az érintetteket, melyen szerepel az Európai Uniótól kapott
támogatás keretösszege, továbbá az Európai Uniós embléma és a Támogatási Alapok szöveges megjelenítése is.
Valamennyi csomag felületén színes kép kerül elhelyezésre, grafikai elemekkel és szöveggel a támogatás forrásáról.
A Projektek megvalósítója rendelkezik saját weboldallal, ahol aktualizált ismertetőt tesz közzé a Projektekkel
kapcsolatban.

