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1. BEVEZETÉS
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP, Operatív Program)
a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap (a továbbiakban: Alap)
Magyarországon történő felhasználására irányul. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető
fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő
intézkedésekkel. Az Operatív Program az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül
a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat
mentén íródott (az uniós jogszabály megnevezése alapján élelmiszer és/vagy alapvető fogyasztási
cikkek operatív program, vagy OP I).

2. A PROGRAM KIDOLGOZÁSA
2.1 A helyzet bemutatása
A szegénység komoly társadalmi probléma: 2011-ben a lakosság 31%-a volt érintett, szemben a
24,2%-os uniós átlaggal. A szegénység szempontjából legmeghatározóbb jellemzők:
»
»
»
»
»

a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci aktivitása,
az alacsony iskolai végzettség,
a roma származás,
családon belül a gyermekek száma, valamint
a vidéki lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).

A népességet három fő életkori csoportra osztva a legnagyobb mértékben a 18 év alatti korosztályt
érinti a súlyos anyagi depriváció. Az életkor mellett a háztartások összetétele is jelentősen
befolyásolja a depriváció szintjét: a súlyos anyagi depriváció leginkább az egyszülős gyermekes
háztartásokat és a három vagy több gyermeket nevelő háztartásokat érinti.
A gyermekszegénység közvetlen kapcsolatot mutat a szülők foglalkoztatottságával (annál nagyobb
eséllyel él szegénységben egy gyermek, minél kevesebb szülője dolgozik, illetve minél alacsonyabb
státuszban van(nak) foglalkoztatva), továbbá a háztartásban élő gyermekek számával. A
gyermekszegénység a gyermek jövőbeni életesélyeit is csökkenti, így kiemelkedően fontos megtörni
ezt az újratermelődési folyamatot.
1

A súlyos anyagi depriváció gyakoribb a szegénységi küszöb alatt élő emberek esetében. Az
Eurostat adatai alapján összetevőnként eltérő a különbség, de a megfelelő étkezés, a számítógép és a
lakás megfelelő fűtésének hiánya a teljes népességhez képest mind arányaiban, mind abszolút
értékben magas a szegénységi küszöb alatt élők körében. Ezek közül az étkezés és a fűtés a
mindennapi életfeltételek megteremtése miatt kockázati tényező. Relatíve kisebb mértékű a
szegénységi küszöb alatt élők körében a mosógép hiánya, de ez így is több ezer embert érint, tehát
számszerűségében jelentősnek mondható ez a célcsoport is.
A Magyarországon közterületen élő (hajléktalan) személyek tényleges számára vonatkozóan –
mivel az ilyen jellegű kutatások rendkívül összetettek – csak becslésekkel rendelkezünk. A Központi
Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről adatbázis alapján országosan éves szinten
éjjeli menedékhelyen 5.578 (időszakos férőhelyekkel együtt), hajléktalanok átmeneti szállásán pedig
5.459 férőhely (időszakos férőhelyekkel együtt) áll rendelkezésre, azaz összesen 11.037 szálláshely
naponta.

1

A medián ekvivalens jövedelem 60%-a.
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A 2014. évi férőhely adatokat szemlélteti az alábbi táblázat:
Férőhely

Férőhely típusa
Budapest

Vidék

Összesen

Nappali melegedő

3 856

3 519

7 375

Éjjeli menedékhely

2 068

2 254

4 322

Átmeneti szállás

2 902

2 336

5 238

Éjjeli menedékhely – időszakos férőhelyek (november-április)

594

662

1 256

Átmeneti szállás – időszakos férőhelyek (november-április)

150

71

221

Hajléktalanok otthona és rehabilitációs intézménye

191

457

648

Utcai szociális munka szolgálatok

83 szolgálat országosan

Az elmúlt években több program zajlott a közterületen élő személyek életkörülményeinek javítása
érdekében. Közülük a fontosabbak az alábbiak:
»

»

»

»

TÁMOP 5.3.3. program: célja az utcán élők számának csökkentése, a közterületen élő emberek
társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, önálló életvitelük
erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a foglalkoztatás és a lakhatás elérését
és megtartását segítő szociális munkával. A teljes programra 2,75 milliárd forint áll rendelkezésre,
eddig 42 program valósult meg elsősorban a szállásokon és az utcán élők integrációja érdekében;
Fűtött utca program: a nemzeti költségvetésből finanszírozott program keretei között összesen 555
állandó és 86 időszakos, a téli időszakban működtetett éjjeli menedékhely férőhely és 296 nappali
melegedő férőhely jött létre, melynek eredményeként a fővárosi állandó éjjeli menedékhely
férőhelyek száma 34%-kal, az időszakos férőhelyek száma aránya pedig közel 16 %-kal bővült;
LÉLEK programok: a nemzeti költségvetésből finanszírozott program célja, hogy a résztvevők
számára intézményi háttér biztosításával, különböző alprogramok egymásra épülésével (az
életvezetési tanácsadástól kezdve a foglalkoztatáson keresztül a társadalmi beilleszkedést segítő
elemek széles skáláját felölelően) belátható időn belül megszűnjön a hajléktalan lét; valamint
Vissza az utcáról program: a hazai forrásból támogatott program célja az életet veszélyeztető
krízishelyzetek megelőzése és felszámolása, illetve a közterületen élő személyek számának
csökkentése.

A szegény családban élő gyermekek helyzetének javítását is több program szolgálta az elmúlt
években:
»
A Biztos Kezdet Gyerekházak célja a lehető legkorábbi életkorban a legtöbb segítség biztosítása
hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek és szüleik számára, érdemi és eddig hiányzó
szolgáltatások megteremtése a gyermekek családi környezetből és szegénységből fakadó
hátrányainak kiegyenlítése érdekében, hogy óvodás és tanköteles korba érve a gyermek elérje
veleszületett képességeinek optimumát.
»
A TÁMOP 5.2.3 és TÁMOP 5.2.3/A Integrált térségi programok a gyermekek és családjaik
felzárkózási esélyeinek növelésére című programok célja a gyerekek jóllétének biztosítása és a
hátrányos helyzetű családok szegénységi ciklusának megtörése a leghátrányosabb helyzetű
térségekben megvalósuló integrált kistérségi „gyerekesély” programok keretében.
»
A programok keretében gyerekétkeztetés is történik a kötelező étkeztetés mellett nyújtott
szolgáltatások biztosításával, különösen a nyári étkeztetéshez kapcsolódóan, vagy pedig az
egészséges étkezéssel kapcsolatos ismeretek szülők számára való átadásával és kipróbálásával a
Biztos Kezdet Gyerekházban nyújtott tízórai, uzsonna révén.
A megvalósított programok sorában külön kell említeni az Európai Unió által finanszírozott
Élelmiszersegély Programot, amit Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
szervezett. A program célja „a közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből
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származó élelmiszerekkel történő ellátása”. Az Európai Unió az agrárintervenciós készletek egy részét
karitatív célokra fordítja azáltal, hogy a program keretein belül felajánlott alapanyagokat – leginkább
gabonát, cukrot és sovány tejport – élelmiszeripari vállalatok barter-megállapodások alapján
feldolgozzák.
2006-2013 között évente körülbelül 950.000 fő rászorulót ért el a program. A program célcsoportjában
25%-os mértékben volt jelen a rászoruló idős személy és 75% mértékben a létminimum közelében élő
egyéb személy. Ez utóbbi csoportban nagy arányt képviseltek a gyermekes szegény családok, s csak
kisebb részarányban a közterületen élő személyek. A célcsoport tagjai évente 2 alkalommal részesültek
5-25 kilogramm közötti, három különböző kategóriába sorolt élelmiszer-csomagból.
A közbeszerzés útján kiválasztott élelmiszereket előállító vállalkozások a legyártott termékeket a
programban résztvevő 4 karitatív szervezetnek szállították le, melyek az önkormányzatok segítségével
kiválasztott rászorulóknak osztották ki az élelmiszereket. A programban a nyilvánosan meghirdetett
pályázat eredményeként a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vett részt. A program
előkészítésén és lebonyolításán túl a segélyosztó szervezetek az Élelmiszerbankok Európai
Szövetségének képviseletében részt vesznek a program európai szintű konzultációján is, ahol az
intervenciós segélyprogram tanulságai és jövőbeli lehetőségei kerülnek megvitatásra. 2006 és 2013
között eddig összesen 21,1 milliárd forint támogatás került felhasználásra.
Jelen Operatív Program nem tekinthető az Élelmiszersegély Program folytatásának, mert teljesen más
jogszabályi környezetben és támogatási jogcím alapján kerül megvalósításra.

2.2. Hozzájárulás a szegénységben élők megsegítéséhez
2.2.1. A biztosítandó természetbeni hozzájárulás és az azt kísérő szolgáltatások bemutatása
A helyzetelemzésben bemutatott adatok és összefüggések alapján az Operatív Program célcsoportját
a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett, a 3.1 fejezetben pontosan körülhatárolt
három társadalmi csoport alkotja.
Tekintettel az Alap felhasználási szabályaira, az Operatív Program háromféle tevékenységet fed le:
a megfelelő étkezés biztosítását, a társadalmi felzárkózást elősegítő alapvető fogyasztási cikkek
beszerzését, továbbá másodlagos jelleggel, nem önálló elemként kísérő intézkedéseket.
A célcsoportok igényei, illetve a társadalmi felzárkózás szempontjából a három tevékenység súlypontja
eltér a célcsoportok tekintetében. Ezt áttekintő jelleggel szemlélteti az alábbi táblázat:

Szegény családban
élő gyermekek

Élelmiszersegély

Alapvető fogyasztási
cikkek biztosítása

Kísérő intézkedés

A kiegyensúlyozott és
egészségesebb
étkezés érdekében
élelmiszersegély
biztosítása a 0-3 éves
gyermek számára
évente 4-6 alkalommal,
illetve szükség esetén
élelmiszersegély
nyújtása a célcsoport 3
évesnél idősebb
tagjainak évente 1-2
alkalommal.

Elsőorban igazodva a
0-1 éves gyermekek
alapvető létfenntartási
és életkezdési
igényeihez (pl.
babacsomag), a család
által a gyermek
érdekében felhasznált
cikkek (pl.
tisztálkodószerek),
továbbá a napi téli
életvitelhez szükséges
cikkek (pl. tüzelő).

A szülőknek nyújtott
életvitelre, általános
jellegű gyermeknevelésre, a családi
pénzügyek kezelésére,
vagy a társadalmi
felzárkózás
elősegítésére irányuló
tanácsadás.
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Közterületen élő
személyek

Ételosztás elsősorban
a téli időszakban.

Rendkívül alacsony
jövedelmű személyek

Évente 1-2 alkalommal
élelmiszersegély
biztosítása.

Életvitelre, a társadalmi
felzárkózás (közte a
munkaerő-piachoz való
közeledés) bármely
válfajára irányuló
szolgáltatás.
A napi téli életvitelhez
szükséges cikkek (pl.
tüzelő).

Az operatív program felhasználása során biztosítani kell a nemzeti költségvetésből finanszírozott
segélyekkel való egymásra épülést mind a segélyosztás ütemezése, mind a segély tartalma és
összetétele tekintetében.
Az élelmiszersegély kétféle módon nyújtható: előre
meleg étkezésként. A nyújtott élelmiszereknek
Magyarországon hatályos élelmiszer egészségügyi
rendkívül alacsony jövedelmű személyek élelmiszer
tüzelő) szükséges cikkekben részesülhetnek.

összeállított segélycsomag formájában és/vagy
meg kell felelniük a nyújtás pillanatában
szabályoknak. A célcsoportok tekintetében a
segélyben és/vagy a napi téli életvitelhez (pl.

A szegény családban élő gyermekek esetében a hiányzó fogyasztási cikkek elsősorban a gyermekek
kiegyensúlyozott fejlődéséhez, szocializációjához, öltöztetéséhez, tisztálkodásához, illetve a napi téli
életviteléhez (pl. tüzelő) szükséges cikkekre terjed ki.
A kísérő intézkedéseknek célja kettős: a rászoruló személyek mindennapi életvitelének javítása, a
kialakult rászorultsági helyzetből történő kitörés megalapozása és felkészítés magát a kilábalást
közvetlenül szolgáló, EFOP-ból megvalósításra kerülő programokban való részvételre. A nyújtott
összes kísérő intézkedés finanszírozási részaránya nem haladhatja meg a teljes operatív program 5%át.
2.2.2. A támogatni kívánt program bemutatása
Az operatív program alapfilozófiája, hogy egy beavatkozással az ésszerűség és a
megvalósíthatóság keretei között egyidejűleg két irányban is eredményt érjen el: közvetlenül a
rászorulóknál az előző alfejezetben bemutatott eszközökkel és megrendelői oldalon a társadalmi
együttműködés erősítése általános célját középpontba állító megközelítés alkalmazásával. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a végrehajtás során törekedni kell a társadalmi (szociális) gazdaság
szereplői által, vagy a hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató gazdasági szereplők részéről
előállított élelmiszer termékek vagy alapvető fogyasztási cikkek beszerzésére. Előnyben kell részesíteni
továbbá a kiosztási hely szerinti fejlesztési régióban előállított vagy megtermelt (helyi) termékeket.
Az operatív program olyan műveleteket támogat, melyek




személyes felhasználásra szánt élelmiszert és/vagy alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak el a
program szerinti leginkább rászoruló személyeknek (az élelmiszert és cikkeket előállítás
és/vagy adománygyűjtés útján lehet beszerezni);
a leginkább rászoruló személyek újbóli társadalmi beilleszkedését előkészítő, adott esetben
elősegítő kísérő intézkedéseket hajtanak végre; illetve
a kölcsönös tanulást és tapasztalatátadást biztosítják a partnerek között.

Lehetséges kedvezményezettek: állami szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, a
program tevékenységeiben tapasztalattal rendelkező civil szervezetek és egyházi jogi személyek (a
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civil szervezeteket és az egyházi jogi személyeket a továbbiakban partnerszervezeteknek nevezzük)
vagy ezek konzorciuma.
A beavatkozási logika egyes elemeit és az azokkal szembeni alapvető elvárásokat az alábbi táblázat
szemlélteti:
Beavatkozási logika lépései

Alapvető elvárások

1.

Természetbeni juttatásként beszerzendő
termékek
körének,
illetve
kísérő
intézkedések alapfeltételeinek országosan
egységes meghatározása

Lásd az operatív program vonatkozó fejezeteit

2.

Termékek és szolgáltatások beszerzése

Beszerzéssel lehetőség szerint hozzájárulás a
társadalmi felzárkózási célokhoz, társadalmi
gazdaság erősítéséhez, átláthatóság, rögzített
egységes követelmények betartása, monopol
beszállítói helyzet elkerülése

3.

Konkrét
rászoruló
beazonosítása

Hatályos jogszabályokban szabályozott segélyek
és/vagy terepen meglévő legalább 3 éves
tapasztalat alapján, hitelesség, közvetlen
kapcsolat a rászorulókkal

4.

Termékek osztása, szolgáltatások nyújtása

Szervezeti képesség a felmerülő logisztikai
kihívások gyors és eredményes megoldására,
meglévő tapasztalat a célcsoportokkal való
foglalkozásban és a vonatkozó szolgáltatások
nyújtásában, közvetlen kapcsolat a rászorulókkal

5.

Visszacsatolások, monitoring

Egységes módszertan alapján

személyek

Az operatív program jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol
rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket. Külön projektben kampányszerű,
egyszeri alkalmú természetbeni juttatás csak különösen indokolt esetben nyújtható.
A rászoruló személyektől a nekik juttatott termékekért vagy felkínált szolgáltatások igénybevételéért
semmilyen jogcímen sem kérhető díj vagy bármilyen ellentételezés.
A program keretében biztosítandó élelmiszerek köre az alábbi három csoportra osztható:
1. Meleg vagy hideg étel, ami kizárólag közétkeztetés vagy partnerszervezetek által a rászoruló
személyek egy csoportjának nyújtott meleg étel és ital (népkonyhák, vagy a téli krízisidőszakokban
biztosított meleg ital és élelem), valamint hideg készétel és ital osztás formájában biztosítható.
2. Segélycsomag, ami legalább 6 hónapos szavatossági idővel és az egészséges táplálkozást
szolgáló összetétellel rendelkező (alacsony cukor-, sótartalmú és a hatályos jogszabályi
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2

környezetnek megfelelő transz-zsírsav tartamú ), nem romlandó és hűtést nem igénylő
élelmiszerekből tevődik össze. Az ennél rövidebb szavatossági idő nem teszi lehetővé, hogy a
legyártást követő kiosztási időszak végén átadott élelmiszerek még megfelelően hosszú
szavatossági idővel rendelkezzenek. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közétkeztetésre vonatkozó
3
ajánlása alapján a lehetséges termékek köre a következő:
 csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és
bébiételek,
 hal- és egyéb húskonzerv,
 UHT tej, UHT kakaó,
 olaj,
 cukor, méz,
 gabonapehely, száraztészta, rizs, liszt,
 zöldségek és gyümölcsök tartósított formában,
 eltartható zöldség és gyümölcs,
 szárazhüvelyesek, valamint
 gyümölcslé, zöldséglé.
Az élelmiszer segélycsomag kiegészítéseként lehetőség van friss zöldség és gyümölcs nyújtására
is, ha garantálható az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szabályok betartása. Az
élelmiszerosztásnál szem előtt kell tartani a speciális étkezési igényű, továbbá a tartósan beteg és
tartós fogyatékossággal élő személyek igényeit is.
A közterületen élő személyeknél a fogyasztásra kész élelmiszerek élveznek előnyt. Ekkor olyan
kenyér és pékáru és az ebből készült hideg étel (pl. szendvics) is a csomag részét képezheti,
melyek szavatossági ideje nem éri el a 6 hónapot, de biztosítható, hogy a szavatosság ideje
túlnyúljon a kiosztási időszakon.
A megfelelő étkezéshez való hozzájárulás a közterületen élő személyek ellátásban vagy
gyermekétkeztetésben érintett, étkeztetést és más szolgáltatásokat biztosító intézményeken
keresztül is biztosítható, de minden esetben igazolni szükséges az igénybevevők rászorultságát.
3. Az egészséges fejlődés, az immunrendszer védelme szempontjából szükséges a megfelelő
vitaminok biztosítása is, ami különösen a gyermekek szempontjából fontos. Minden olyan
vitaminkészítmény biztosítása történhet a támogatásból, melyek orvosi felügyelet nélkül
biztonságosan szedhetők, adagolhatók, illetve a kiosztásnál kielégítő tájékoztatás adható a
4
felhasználásukról.
A szegénységben élő gyermekek esetében a hiányzó fogyasztási cikkek meghatározásának alapja
5
a KSH 2009. évi felvétele . Ez az alábbi termékcsoportokat határozta meg, amelyek a gyermekek
kiegyensúlyozott fejlődéséhez, képességink kibontakoztatásához szükségesek:





babacsomag
ruházati termékek,
a gyermek életkorának megfelelő könyvek,
tisztálkodó és mosószerek,

2

A 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet állapít meg határértéket a hazai forgalomban lévő élelmiszerek
transz-zsírsav tartalmára (2 % TFA az élelmiszer összes zsírtartalmának 100 g-jában).
3
A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
ajánlás közétkeztetők számára http://www.oeti.hu/download.php?fid=859
4
A vitamin tartalmú étrend-kiegészítők közül csak az OÉTI-nek bejelentettek, és melyek az OÉTI
értékelése alapján nem hordoznak közegészségügyi kockázatot.
5
KSH (2010). A jövedelmen kívüli tényezőkben megnyilvánuló gyermekszegénység és kirekesztődés
http://mek.oszk.hu/09800/09861/ (letöltés dátuma: 2013. 09. 28.)
9/16



az állandó lakóhely fűtését szolgáló tüzelő (a közműszolgáltatás keretei között elérhető tüzelők
kivételével).

Csak azon gyermekek közvetlen hozzátartozói vehetnek részt a kísérő intézkedésekben, akik a
program keretében természetbeni juttatásra jogosultak. Kísérő intézkedésként elsődlegesen az alábbi
csoportokba tartozók nyújthatók:
Mindkét célcsoport számára
»
»

életvitelre, életmódra vonatkozó képzés,
mentorálás, tájékoztatás, továbbá
a célcsoport igényeihez igazodó, társadalmi
felzárkózáshoz hozzájáruló intézkedések (pl.
tanácsadás, mentorálás, szolgáltatásokhoz
való hozzájutás segítése stb.)

Csak a közterületen élő személyeknek
egészségügyi szűrővizsgálatok

Közvetlenül a gyermekeknek címzett szolgáltatásokat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program biztosítja az ott megvalósuló beavatkozásokon (pl. telepprogramok, gyerekszegénység elleni
programok) keresztül.
Az eredményesebb végrehajtás érdekében szükséges továbbá a résztvevők együttműködését
erősíteni a programok végrehajtása során nyert tapasztalatok cseréjével, bevált gyakorlatok
terjesztésével, hálózatépítéssel.
2.3 Egyéb
A költségek elszámolásánál szándék az egyszerűsített költségelszámolás alkalmazása. Az ezt
alátámasztó módszertani dokumentumok nyilvánosságra hozataláig, illetve azon költségnemeknél, ahol
az egyszerűsített elszámolásra nem lesz lehetőség, a számlával, illetve megfelelő pénzügyi
bizonylatokkal igazolt költségeket lehet elszámolni. Az alábbi egyszerűsített elszámolástípusokat
alkalmazhatja az irányító hatóság, melyek számítási módját és alkalmazási szabályait kötelező a
műveletek meghirdetése előtt a lehetséges kedvezményezettek számára nyilvánosságra hozni:
a) egységköltség alapú elszámolás;
b) átalányköltség a 100.000 eurót meg nem haladó beavatkozások esetében; valamint
c) egy vagy több költségnemen belül százalékos mértékű elszámolhatóság.
Az egyszerűsített költségelszámolások alkalmazásának feltétele az irányító hatóság által előzetesen
írásban kiadott számítási módszertan megléte. Egy időpontban egyazon költségkategóriára csak
egyfajta elszámolási mód alkalmazható.

3. Végrehajtás
3.1. A leginkább rászorulók azonosítása
Tekintettel arra, hogy az Operatív Program a rendelkezésére álló eszközökkel elő kívánja segíteni a
szegénység csökkentését, így a közvetlen célcsoportok meghatározásánál két szempont került
figyelembevételre: a minél inkább való rászorultság és a támogatási keret célhoz való hozzájárulását
biztosító koncentrálása. A gyakorlatban tehát e két elv együttes alkalmazásával kell elérni a 3
célcsoporton belül a leginkább rászorulók támogatását.
A helyzetelemzésben bemutatott adatok alapján az Operatív Program célcsoportját a súlyos anyagi
depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi csoport alkotja:
1) a szegény családban élő gyermekek: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek (kiemelten a 0-3 éves korosztály tagjai);
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2) a közterületen élő személyek: az utcai szociális szolgálat nyilvántartásában szereplő utcán
élő, vagy éjjeli menedékhelyen alvó személyek;
3) rendkívül alacsony jövedelmű személyek: legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkező rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő
személyek, továbbá rokkantsági vagy időskorúak járadékában részesülők.
2013 novemberében 543.690 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből
0-3 éves volt közel 85.000 személy, akik hasonló számú családban éltek, tehát a két vagy több 0-3
éves gyermeket nevelő családok száma 1000 alatti. Másodlagosan a célcsoportba vonhatók azok a
gyermekek is, akik megfelelnek a fent nevesített kritériumoknak, de önhibájukon kívül a valóságban
nem részesülnek a nevesített támogatásokból. Az operatív program célja a gyermekek esetében a
közeli hozzátartozók (család) támogatásán keresztül valósul meg.
A tág célcsoport a következők szerint bontható: 0-3 éves korú rászoruló kisgyermek, óvodába járó és
tanköteles korú rászoruló gyermek. A program végrehajtása során elsőbbséget élveznek azon
rászoruló gyermekek és kisgyermekek, akik nem járnak intézménybe, a gyermekeket egyedül nevelő
szülők és a három vagy több gyermeket nevelő családok. Hátrányos helyzetű térségekben a
célcsoport egésze jogosult.
A szegény családban élő gyermekek rászorultságát az indokolja, hogy a gyermekek körében növekszik
az anyagi rászorultság.
A közterületen, éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállón élő személyek esetében a lakhatással
kapcsolatos kirekesztettség európai osztályozása (ETHOS) szerinti fedél nélküliek és lakástalanok
közül, az 1.1. és 1.2.; 2.1. és 2.3; és a 3.1.; 3.2.; 3.3.; és 3.4. alkategóriákba tartozó személyek alkotják
a célcsoportot. E célcsoporton belül körülbelül 5.000 főre tehető a napi rendszerességgel elérhető
személyek köre.
A közterületen élő személyek rászorultsága is kézenfekvő: nem rendelkeznek sem rendszeres
jövedelemmel, sem hajlékkal.
A rendkívül alacsony jövedelmű személyek létszáma megközelítőleg 140.000 fő a 2013. évi ellátási
adatok alapján.
Természetesen a fent jelzett kritériumokon kívül sokan rendelkeznek rendkívül alacsony jövedelemmel.
A szűkítést a bevezető bekezdésben szereplő kritériumok mentén tette meg az Operatív Program: a
rokkantak, illetve az időskörúak ugyanis nem képesek már a munkaerő-piacon más jövedelemhez jutni,
míg az e körbe nem tartozó egyéb rendkívül alacsony jövedelmű személyek elvi szinten igen. Náluk az
EFOP és a GINOP által nyújtott eszközök biztosítják a visszavezetést a munkaerő-piacra. Ha
bevonásra kerülnének az RSZTOP hatálya alá, az a rájuk jutó igen alacsony támogatási összeg miatt
biztosan nem tudná a helyzetüket fenntartható módon javítani, viszont a létszám miatt erős kiszorító
hatással bírna az RSZTOP egyéb célcsoportjaira nézve, melynek következtében az egyéb
célcsoportoknál sem lehetne fenntartható hatást elérni.
Az Operatív Program célcsoportjainak összetételét az Irányító Hatóság a program futamideje alatt az
alábbi feltételek betartásával módosíthatja:
a) a fent nevesített 3 alapkategória (szegény családban élő gyermekek, közterületen élő személyek
és rendkívül alacsony jövedelmű személyek) nem bővíthető;
b) az alapkategóriákon belüli alkategóriáknak objektív módon beazonosíthatóknak kell lenniük.
A leginkább rászoruló támogatásban részesülő személyeket a fenti elvek mentén az érintett
önkormányzatok és/vagy a partnerszervezetek választják ki. Törekedni kell arra, hogy a támogatásra
való jogosultság igazolása ne jelentsen túlzott adminisztratív terhet sem a célcsoport, sem a működtető
intézményrendszer számára.

3.2. A műveletek kiválasztása
A műveletek kiválasztása során alkalmazandó általános kritériumok a következők:
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a) elsőbbséget kapnak az anyagi nélkülözés típusaira átfogó megoldást kínáló műveletek, azaz az
élelmiszer és a fogyasztási cikkek egy műveleten belüli alkalmazása;
b) egy-egy projekt kedvezményezettjei között kell lenni legalább egy olyan szervezetnek, amely
legalább 3 éves, a projekt célcsoportját érintő közvetlen gyakorlati végrehajtási tapasztalattal
rendelkezik;
c) a műveletekbe be kell vonni a rászoruló támogatásban részesülő személyek beazonosítására
képes helyi önkormányzatokat, roma nemzetiségi önkormányzatokat és/vagy legalább 3 éves
helyi tereptapasztalattal rendelkező partnerszervezeteket.
A támogatásban részesülő projektek földrajzi kiterjedése lehet országos, egy vagy több megye határain
túlnyúló vagy megyei léptékű. Adott időpillanatban a támogatott területi alapú projektek földrajzilag nem
fedhetnek át.
A műveleteknek összességében az ország minden olyan járását le kell fedniük, ahol a 3.1 alfejezet
szerinti rászoruló személyek létszáma eléri a 200 főt (a gyermekek közeli hozzátartozóit bele nem
számítva).
Az Alap megvalósítása során törekedni kell arra, hogy az Alap műveletei és az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében a gyermekszegénység és a szegregált élethelyzetek
felszámolását célzó intézkedések kölcsönösen erősítsék egymást.

3.3. A partnerszervezetek kiválasztása
Cél a nagy tapasztalattal rendelkező partnerszervezetek bevonása a gyakorlati végrehajtásba. Az Alap
támogatásából műveleteket végrehajtó partnerszervezetek vagy konzorciumaik kiválasztása lehetséges
a vállalt tevékenység szerint vagy az ország területét felosztva területi felelősség alapján is.
A partnerszervezetekkel szemben érvényesítendő kritériumok a következők:
a) legalább 3 éves gyakorlati tereptapasztalattal kell rendelkezniük az adott művelet célcsoportja
tekintetében;
b) a természetbeni juttatási elemek esetén felkészültnek kell lenniük az élelmiszersegélyek
és/vagy alapvető fogyasztási cikkek elosztásában;
c) a kísérő intézkedések esetén részt kellett venniük hasonló szolgáltatások nyújtásában; továbbá
d) együttműködésre késznek kell lenniük a jogosultság igazolásában részt vevő
önkormányzatokkal, egyéb hivatalos szervekkel, továbbá a műveletben érintett ellátórendszer
szereplőivel.
A partnerszervezeteket az interneten meghirdetett, bárki számára korlátozás nélkül elérhető nyílt
pályázat eredményeként kell kiválasztani.
Az irányító hatóságnak összefoglaló tájékoztatást kell nyújtania a partnerszervezeteknek az eljárásrend
gyakorlati megvalósításáról.

3.4. Kapcsolat az Európai Szociális Alappal
Az Alap keretében megvalósítandó műveleteknek ki kell egészíteniük az EFOP társadalmi felzárkózást
szolgáló intézkedéseit, ezáltal erősítve egymás hatását.
Az alábbi táblázat ad áttekintést a két operatív program Európai Szociális Alap által finanszírozott
elemei közötti tartalmi kapcsolódásokról:
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program
Szegény családban élő gyermekek

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program
»

»

Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását
célzó
programok
és
szolgáltatások
fejlesztése című intézkedés
A minőségi oktatáshoz, neveléshez és
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»

képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai
iskolaelhagyás csökkentése, a minőségi
feladatellátást
támogató
eszközök
és
alkalmazások fejlesztése, illetve a korai
intervenció
megerősítése
elnevezésű
intézkedés
A neveléshez és képzéshez való hozzáférés
biztosítása a nem formális és informális
tanulási formákon keresztül című intézkedés
korai iskoalelhagyás csökkentését szolgáló
része

Közterületen élő személyek

A minőségi feladatellátást támogató eszközök és
alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció
megerősítése
című
intézkedésen
belül
elsősorban a minőségi feladatellátás fejlesztése.

Rendkívül alacsony jövedelmű személyek

Közvetlenül kapcsolódó intézkedés nincs,
közvetve A halmozottan hátrányos helyzetű
csoportok munkaerő-piaci eszközökben való
részvételének
és
munkaerő-piacon
való
megjelenésének elősegítése, illetve A család
társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a
gyermekek
és
fiatalok
képességeinek
kibontakoztatása
elnevezésű
intézkedések
segítik a célcsoportot

Az RSZTOP gyermekeket célzó műveletei közvetlenül kapcsolódnak az EFOP Gyermekeket sújtó
nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése című intézkedése keretében
megvalósuló programokhoz, továbbá A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése, illetve A neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül elnevezésű
intézkedések korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló törekvéseihez. A gyermekek az EFOP e
bekezdésben idézett intézkedései keretében és a a minőségi feladatellátást támogató eszközök és
alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése intézkedés keretében induló
programokon vesznek részt.
A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve korai intervenció
megerősítése intézkedés tartalmazza a közterületen élő személyeket ellátó rendszer hatékonyságának
és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, beleértve e személyek társadalmi felzárkózásának
és foglalkoztathatóságának segítése érdekében megvalósítandó összetett segítő folyamatok
támogatását. Ez az intézkedés a munkaerő-piacra jutás és a társadalmi felzárkózás mellett tartalmazza
a társadalmi együttműködést célzó és az önálló lakhatás elősegítéséhez szükséges tevékenységek
megvalósítását is, ami megadja a lehetőséget a jelen operatív program keretében végrehajtandó
műveletekkel való együttműködésre a közterületen élők tekintetében.
Az RSZTOP egésze kapcsolódik továbbá az EFOP Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának,
periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése elnevezésű intézkedéséhez azzal, hogy az EFOP
hivatkozott intézkedése földrajzi koncentráltságú, a periférikus településrészekre összpontosít, ahol
megtalálhatók egyes RSZTOP célscoportok.
A kísérő intézkedéseket végrehajtó szervezeteknek kötelező tájékoztatást adni a rászoruló személyek
felé az EFOP adott célcsoportját érintő, megvalósítás alatt álló programjairól bemutatván, hogy milyen
módon tudnak csatlakozni az adott programokhoz.

13/16

Az egymást kiegészítő tevékenységeknek a túlzott adminisztrációt elkerülve kell megvalósulniuk. A két
operatív program közötti együttműködést a két operatív program közös irányító hatóságának kell
megszerveznie.

3.5. Szervezeti felépítés
A fejlesztések hatékonyságának és egymást erősítő hatásának növelése érdekében a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program végrehajtását az EFOP-ra felállított intézményrendszer
támogatja. Ennek megfelelően a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program irányító
hatósága az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül az EFOP irányító hatósági funkcióit ellátó
szervezeti egység lesz. Az irányító hatóságok munkáját a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül
kialakításra kerülő központi koordináció hangolja össze. A központi koordináció felel a
kommunikációért, az egységes informatikai háttértámogatásért, az értékelések lebonyolításáért, a
közbeszerzések előzetes jogi ellenőrzéséért, a jogorvoslatok kezeléséért, továbbá az egységes
eljárásrend kialakításáért.
Az ellenőrző hatóság és az igazoló hatóság is ugyanaz lesz a két operatív program tekintetében.
Az operatív program végrehajtása során az EFOP-ra vonatkozó eljárásrend kerül alkalmazásra azzal,
hogy a program alacsonyabb volumene okán egyes eljárási elemekre egyszerűbb szabályok fognak
vonatkozni.

3.6. Monitoring és értékelés
Az operatív program szabályszerű végrehajtását az irányító hatóság fogja folyamatosan ellenőrizni a
Miniszterelnökség szervezeti keretein belül kialakításra kerülő központi koordináció által rögzített
keretek között. A program végrehajtását egységes informatikai rendszer támogatja, amit a központi
koordináció fog üzemeltetni.
A programot szakmai tartalmi és eredményességi
Minisztériumának érintett államtitkárságai követik nyomon.

szempontból

az

Emberi

Erőforrások

Az irányító hatóság felel az éves megvalósítási jelentések és az értékelések és hatásvizsgálatok
elkészítéséért. Az irányító hatóság az egységes informatikai rendszerből kinyerhető adatokra alapozva
folyamatosan nyomon követi az operatív program végrehajtását, s az előzetes tervektől történő eltérés
esetén mérlegeli a megteendő intézkedéseket. Az értékelési terv tartalmazza a program
megvalósulását figyelemmel kísérő értékeléseket és azok ütemezését.
Az operatív program előrehaladását az Európai Bizottság által külön jogszabályban meghatározandó
közös indikátorok mérik. Amennyiben a közös indikátorok nem fedik le, úgy a végrehajtás során
kötelező adatot gyűjteni a támogatásban részesülő személyek számáról tevékenységenkénti
(élelmiszersegély, tartós fogyasztási cikk és kísérő szolgáltatás) bontásban, továbbá a kiosztott összes
élelmiszer és tartós fogyasztási cikk mennyiségéről. Átfedés esetén a közös indikátor alkalmazandó.

3.7. Technikai segítségnyújtás
Az operatív program nem tartalmaz technikai segítségnyújtási keretet.
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4. Partnerek bevonása a program kidolgozásába
4.1.1. A releváns partnerek, illetve szükség esetén állami és önkormányzati szereplők
bevonása a program tervezésébe
Az operatív program tervezésébe háromféle módon kerültek bevonásra a releváns partnerek:





a tervezés előkészítő szakaszában (2013 első félévében) több megbeszélést folytattunk az
operatív program tartalmi elődjének tekintett Élelmiszersegély Program főfelelősével, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal érintett munkatársaival, továbbá a Programban
résztvevő segélyszervezetek képviselőivel, ahol a gyakorlati tapasztalatok kerültek áttekintésre,
illetve felvázolásra kerültek a különböző működési logikai opciók;
a konkrét tervezési szakaszban (2013 őszén) érdemi egyeztetést folytattunk a Szociális
Segélyezési Tanácsban résztvevő partnerszervezetekkel (mely kör tágabb az Élelmiszersegély
Programban résztvevő partnerszervezeteknél) az operatív program tartalmáról; továbbá
2014 júniusában az internetre is elhelyezésre kerül az operatív program tervezete, ahol bárkinek
lehetősége volt a tervezet véleményezésére.

5. Pénzügyi terv
5.1.1. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program pénzügyi terve éves
kötelezettségvállalás szerint, a nemzeti társfinanszírozás bemutatásával
Az operatív program pénzügyi terve arra épül, hogy az első évben a program indulácsa okán csak fele
akkora összeg kerülne felhasználásra, mint a programidőszak többi évében. A nemzeti
társfinanszírozás mértéke 15% a teljes időszakban.
adatok millió euróban
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EU támogatás (a)

83,3

6,5

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

Nemzeti társfinanszírozás (b)

14,7

1,1

2,3

2,3

2,3

2,2

2,3

2,2

98

7,6

15,1

15,1

15,1

15,0

15,1

15,0

Elszámolható
közkiadás
(c) = (a) + (b)
Társfinanszírozás
aránya*

85%

(d) = (a) / (c)
* Az arányszám kerekíthető. A pontos mértéket (d) adja meg.
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adatok milliárd forintban
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

EU támogatás (a)

24,7

1,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Nemzeti társfinanszírozás (b)

4,4

0,3

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

29,1

2,3

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

4,4

Elszámolható
közkiadás
(c) = (a) + (b)
Társfinanszírozás
aránya*

85%

(d) = (a) / (c)
* Az arányszám kerekíthető. A pontos mértéket (d) adja meg.

5.1.2. A teljes pénzügyi előirányzat bemutatása az anyagi nélkülözés típusa és a kísérő
szolgáltatások szerint (euróban megadva)
Az RSZTOP pénzügyi előirányzata az anyagi nélkülözés tekintetében a forrás relatív többségét a
gyermekszegénység elleni küzdelemre tervezi felhasználni és minden művelet tartalmaz kísérő
intézkedéseket.

Beavatkozási területek
Gyermekszegénység
ebből kísérő intézkedések
Közterületen élők
ebből kísérő intézkedések
Rendkívül alacsony jövedelmű személyek

Közkiadások
öszege millió
euróban

Közkiadások
öszege milliárd
forintban

55

16,4

2,8

1

10,9

3,2

0,5

0,3

32,1

9,4

0

0

98

29

ebből kísérő intézkedések
Összesen
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