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1. Felelős: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

 

Kapcsolattartó: 

Név: MOLNÁR Marianna 

Beosztás: főtanácsos 

Intézmény: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., Magyarország 

Tel.: +36 1 301 4511 

Fax: +36 1 301 4702 

E-mail: molnarm@fvm.hu 

 

 

2. Költségvetés: legfeljebb 4.155.800,- EUR 

 

A 288/2009/EK bizottsági rendeletben Magyarország számára elkülönített közösségi 

támogatás összege: 2.077.900,- EUR. A közösségi támogatási arány 69%. 

A kötelező tagállami hozzájárulás a rendeletben meghatározott közösségi támogatási 

arány (69%) alapján: 933.549,- EUR. A tagállami támogatási arány 31%. A program 

hatékony lebonyolítása érdekében azonban a programra felhasználható nemzeti keretet 

legfeljebb a közösségi támogatás összegének mértékéig meg kell emelni. 

Összesen: legfeljebb 4.155.800,- EUR 

 

A tagállami hozzájárulást állami forrásból kell finanszírozni tekintettel a szülők 

többségének anyagi leterheltségére, valamint arra, hogy a magánszféra és a szülői 

hozzájárulás országos szinten, egységesen nem biztosítható. 

 

Nem támogatandó a berendezések beszerzése, bérlése, kölcsönzése és lízingje, 

mivel a beszállító a terméket mosva, tisztítva, fogyasztásra közvetlenül alkalmas 

állapotban adja át az iskolának. 

 

Nem támogatandó a különszámlázott szállítási költség. A szállítási költséget a 

termék ellenértékének kell magában foglalnia. 
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3. Célcsoport: Az általános iskola 1-4. osztálya. 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Központi Statisztikai Hivatal 

adatai alapján a 2009/2010. tanévben a célcsoport várhatóan kb. 390 000 gyermeket 

fog magában foglalni. 

 

A célcsoport előnyei az iskolagyümölcs-program szempontjából: 

- könnyen formálhatók az étkezési szokások, 

- az elsajátított szokások hosszú távon fennmaradnak, 

- az alsó tagozatosok az iskolán belül nem vándorolnak, így az osztályteremben, 

nyugodt körülmények között és „szervezetten” (a tanító jelenlétében) 

fogyaszthatják el a terméket, amely megkönnyíti a termék kiosztását, valamint 

egyes kísérő intézkedések alkalmazását. 

 

A célcsoport további szűkítését nem tartjuk szükségesnek, mivel a rendelkezésre álló 

költségvetési keret elegendő a teljes célcsoport legalább 3 hónapon keresztül legalább 

heti 2 adag termékkel történő ellátásához. 
 

Amennyiben az iskolák/fenntartók kevesebbet igényelnek, mint a rendelkezésre álló 

összeg, a megmaradt forrásból a program 2010. július 31-ig kiterjeszthető az oktatási 

intézmények által fenntartott nyári napközikre, valamint az oktatási intézményt 

rendszeresen látogató tanulók számára szervezett nyári táborokra. A napközik és a 

táborok célja annak megelőzése, hogy a gyermekek felügyelet nélkül csellengjenek a 

nyári szünetben, ha a szülői felügyelet nem biztosított. 

A kiterjesztés azonban csak azzal a feltétellel engedélyezhető, hogy az itt alkalmazott 

termékkiosztáshoz feltétlenül kapcsolódnia kell a gyümölcs- és zöldségágazat vagy az 

egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztésének, azaz a napközi, illetve 

a nyári tábor programjába bele kell foglalni az említett ismeretek fejlesztését szolgáló 

tevékenységeket. 

 

 

4. Termékek: A 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. melléklete IX. részében 

szereplő valamennyi fogyasztásra közvetlenül alkalmas friss gyümölcs. 

 

Az iskolagyümölcs-program keretében csak mosott, tisztított, fogyasztásra közvetlenül 

alkalmas, a forgalmazási minőségszabványoknak megfelelő – vegyszermaradéktól 

mentes – termék szállítható az iskolákba. 

 

A programban a regionális termékeket kell előnyben részesíteni szervezési, 

logisztikai és környezetvédelmi szempontok miatt. 

 

A regionális termékek előnye: 

- Rövid szállítási távolság, kevesebb üvegházhatású gáz és egyéb káros anyag 

kibocsátás. 
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- Egyszer használatos göngyöleg helyett cseregöngyöleg alkalmazása. 

- Nem szükséges szállítási szolgáltatás bevonása az iskolagyümölcs-programba. 

- Alacsonyabb szállítási költségek, kedvezőbb szállítási költség/termékköltség arány. 

- Közvetlenebb kapcsolat a kedvezményezettek és a beszállító között. 

- Kisebb mennyiségek kiszállítása is lehetővé válik, így biztosítható a logisztikai 

központoktól távol eső, kis létszámú vidéki iskolák részvétele is az 

iskolagyümölcs-programban, azaz a tanulóik hozzáférése az egészséges 

táplálkozást elősegítő intézkedéshez, ezzel is növelve esélyegyenlőségüket. Ezek 

az iskolák a fekvésük, illetve anyagi lehetőségeik réven ugyanis kevéssé tudják 

biztosítani a tanulóik számára az esélyegyenlőséget javító intézkedésekhez, 

eszközökhöz való hozzáférést. 

- Az oktatási intézmények és a beszállítók közös érdeke (a gyermekek zöldség-, 

gyümölcsfogyasztásának növelése) pozitív hatással lehet a program 

megvalósítására. Pl. a beszállító is érdekeltté válik a kísérő intézkedések 

végrehajtásában, hozzájárulhat azok körének bővítéséhez, finanszírozásához; a 

program helyi szinten betöltött promóciós szerepe következtében a beszállító 

fokozottan érdekelt a magas minőségű termékek szállításában. 

- Könnyebben megszervezhető a termékek közvetlenül fogyasztásra alkalmas 

állapotban történő szállítása. 

 

 

Budapest, 2009. május 25. 


