TÁJÉKOZTATÁS
A 2011/2012. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAMBAN
RÉSZTVENNI SZÁNDÉKOZÓ ISKOLÁK RÉSZÉRE
A 2011/2012. tanévben újra indul az európai uniós társfinanszírozású
iskolagyümölcs-program.

Az új program lényeges elemeiben eltér az eddig futó programoktól
(pl. kiosztható termék, kiosztási idıszakok, megállapodás kötés
idıpontja), ezért kérem, hogy alaposan tanulmányozza át az alábbi
tájékoztatót, valamint a hamarosan megjelenı „iskolagyümölcsrendeletet”.
Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló
VM rendelet várható megjelenése a Magyar Közlönyben:
2011. június elsı hete
A program célja:
Az általános iskolák 1-4. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a zöldségeket,
gyümölcsöket,
ezáltal
hosszú
távon
emelje
a
korosztály zöldség-,
gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások
kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.
A program kedvezményezettjei:
A közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános
iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekek.
Figyelem! A program keretében támogatott terméket csak a kedvezményezettek
részére szabad kiosztani (pl. felsı tagozatosok részére nem adható át a támogatott
termék). A támogatott terméket ki kell osztani a kedvezményezetteknek, (nem
elegendı pl. a terméket tartalmazó ládát az iskola bejáratánál elhelyezni, és a
tanulóra bízni, hogy elveszi-e az aznapi adagot).
Szállítók:
Zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi szervezetek, a termelıi szervezetek
társulásai, valamint azok a termelık, akik a program keretében szállítható termékek
közül legalább egy termék termesztésére 2009-ben és 2010-ben területalapú
támogatást kapott.

Azok a szállítók, akik az MVH jóváhagyása alapján részt vehettek a 2009/2010. és a
2010/2011. tanévi iskolagyümölcs-programban, jogosultak szállítóként részt venni a
2011/2012. tanévi programban is, amennyiben megfelelnek az „iskolagyümölcsrendeletben” elıírt feltételeknek.
Figyelem! A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az
iskolagyümölcs-programban való részvételre jogosult szállítók listáját 2011. június
14-ig közzé teszi a honlapján. Az MVH csak az iskolagyümölcs-programban való
részvételre jogosult szállítóval kötött megállapodást fogadja el (támogatja).
A program idıtartama:
A program legalább 2, és legfeljebb 3 ún. teljesítési idıszakból áll. A termékkel való
ellátás idıtartama teljesítési idıszakonként 8 hét.
I. teljesítési idıszak: 2011. szeptember 19. – 2011. november 30.
II. teljesítési idıszak: 2012. január 2. – 2012. március 16.
III. teljesítési idıszak: 2012. április 2. – 2012. június 15.
A program tartalma:
Hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag, de foglalkozási naponként legfeljebb 1 adag
termék tanulónként (legfeljebb 200 Ft/hét/fı támogatási értékben), valamint az
egészséges étkezési szokásokat, ill. a gyümölcs- és zöldségágazatot érintı ismeretek
fejlesztése érdekében végrehajtott kísérı intézkedés.
Figyelem! Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az alma – függetlenül
attól, hogy egész vagy szeletelt – egyféle terméknek számít.
Az egyes teljesítési idıszakokban választható termékeket ld. a tájékoztató
mellékletében. A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható
bele a megállapodásba, ha az darabolt, fogyasztásra elıkészített és a mellékletben
elıírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.
Támogatás mértéke:
200 Ft/hét/fı, amely a termékek értékén felül tartalmazza az áfa-t, valamint az egész
éves ellátást (hőtıtárolást) és a kis létszámú iskolákhoz történı kiszállítást is lehetıvé
tevı logisztikai költségeket (beleértve egyes termékeknél a darabolás, illetve az
adagonként történı csomagolás költségeit is).
A támogatást a szállító kérelmezi az MVH-nál a közoktatási intézménynek leszállított
termékekrıl kiállított számla alapján. Az MVH közvetlenül a szállító részére fizeti ki a
támogatást. A közoktatási intézménynél azonban könyvelési feladat jelentkezik.
Kommunikáció:
Iskolagyümölcs-plakát elhelyezése a közoktatási intézmény fıbejáratánál (a program
teljes idıtartama alatt kinn kell tartani a plakátot).
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Az iskolagyümölcs-programban való részvétel feltétele:
Az MVH által jóváhagyott megállapodás.
Az „iskolagyümölcs-rendelet” szerinti megállapodást a rendelet hatálybalépésének
idıpontjától kezdıdıen lehet kötni (megállapodás-minta a rendelet 4. számú
mellékletében található).
Figyelem! Megállapodást csak a fent említett idıponttól kezdıdıen, az MVH által
jóváhagyott szállítóval és a rendeletben szereplı tartalommal lehet kötni.
Egy közoktatási intézmény csak egy szállítóval köthet megállapodást.
Tagintézmény önállóan nem köthet megállapodást.
Kérem, ügyeljen arra is, hogy a megállapodás megkötése úgy történjen, hogy azt a
szállító 2011. július 7-ig jóváhagyásra az MVH-hoz be tudja nyújtani.
Az MVH a megállapodás jóváhagyásáról hozott döntését 2011. szeptember 5-ig közli
a szállítóval, továbbá a jóváhagyott megállapodások alapján a közoktatási
intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a
honlapján.
Lehetséges kísérı intézkedések:
a) Iskolagyümölcs-honlap (önállóan nem választható, csak más kísérı intézkedéssel
együtt)
b) Tanulmányutak (tanulók részére)
c) Oktatási anyag és oktatási segédlet készítése/készíttetése és annak alkalmazása
(egészséges táplálkozás)
d) Oktatás (gyümölcs- és zöldségágazat, egészséges táplálkozás)
e) Verseny, pályázat, jutalmak (apró ajándékok)
f) Kóstoltatás (legalább 4 gyümölcsöt és 4 zöldséget kell kóstoltatni; olyan termék
nem szerepelhet benne, amelyet a tanulók támogatott termékként a tanév során
kapnak; csak a közoktatási intézmény és a szállító közös felelısségével
választható)

FELADATOK
Közoktatási intézmény:
-

Megállapodás megkötése a szállítóval.
A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.
A termék kiosztása a tanulóknak (a közétkeztetéstıl eltérı idıpontban).
Legalább egy kísérı intézkedés végrehajtása (önállóan vagy a szállítóval
közösen).
Plakát elhelyezése a fıbejáratnál.
Adminisztráció (a programban résztvevı, valamint a kísérı intézkedésben
résztvevı tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségérıl); könyvelés.
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-

Selejtezési jegyzıkönyv vezetése.
Minıségi kifogás esetén jegyzıkönyv felvétele és az MVH értesítése.
Közremőködés a program helyszíni ellenırzése során.
Kérésre a program értékelésében való közremőködés.

Szállító:
-

A programban való részvétel jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVHhoz.
Megállapodás megkötése a közoktatási intézménnyel.
A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az MVH-hoz.
A közoktatási intézmény tájékoztatása a megállapodás MVH általi
jóváhagyásáról/elutasításáról.
A termék kiszállítása és átadása a közoktatási intézménynek (legalább heti
egyszeri szállítás).
Közremőködés a kísérı intézkedés végrehajtásában (megállapodás alapján);
Kommunikáció (plakát elkészíttetése és átadása a közoktatási intézménynek).
Adminisztráció.
Támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok.

Hasznos címek, telefonszámok
Vidékfejlesztési Minisztérium (a „Jogszabályok menüpontban letölthetı a rendelet
kihirdetésre megküldött – nem hivatalos – szövege június 1. után):
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a „Közlemények” menüpontban letölthetı
az iskolagyümölcs-programban részvételre jogosult szállítók listája június 14-tıl, a
megállapodás-nyomtatvány a rendelet hatályba lépését követıen, és az MVH a
jóváhagyott megállapodások alapján a közoktatási intézményekbe szállítható termékek
és termékmennyiségek listája szeptember 5. után):
www.mvh.gov.hu
Európai Bizottság iskolagyümölcs honlapja:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

Érdeklıdni:
Molnár Marianna (FVM): 06 1/795-3943
e-mail: marianna.molnar@vm.gov.hu
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MELLÉKLET
A támogatott termékek és a támogatás mértéke
I. A 2011. szeptember 19. és november 30. közötti elsı teljesítési idıszak
vonatkozásában az alábbi:

A

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Termék megnevezése
Gyümölcs
egész
alma
szeletelt
körte
ıszibarack
nektarin
szilva
100%-os gyümölcslé
Zöldség
paradicsom
Sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb,
golyó)
étkezési paprika (tv vagy kápia)
karalábé

B

C

Egy
adagként
kiosztandó
mennyiség

A támogatás
mértéke
(Ft/adag)

1 db
8 dkg
1 db
1 db
1 db
4 db
2 dl

40
80
75
75
75
50
100

1 db

50

10 dkg
1 db
10 dkg

40
25
25

II. A 2012. január 2. és március 16. közötti második teljesítési idıszak vonatkozásában
az alábbi:

A

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

B
Egy
adagként
kiosztandó
mennyiség

Termék megnevezése
Gyümölcs
egész
szeletelt
alma
körte
100%-os gyümölcslé
Zöldség
sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb,
golyó)
étkezési paprika (tv vagy kápia)

5

C
A támogatás
mértéke
(Ft/adag)

1 db
8 dkg
1 db
2 dl

40
80
75
100

10 dkg
1 db

40
50

III. A 2012. április 2. és június 15. közötti harmadik teljesítési idıszak vonatkozásában
az alábbi:

A

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Termék megnevezése
Gyümölcs
egész
alma
szeletelt
körte
nektarin
100%-os gyümölcslé
Zöldség
paradicsom
sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb,
golyó)
étkezési paprika (tv vagy kápia)
karalábé

B

C

Egy
adagként
kiosztandó
mennyiség

A támogatás
mértéke
(Ft/adag)

1 db
8 dkg
1 db
1 db
2 dl

60
80
75
75
100

1 db

60

10 dkg
1 db
10 dkg

40
50
25

Figyelem!
A hetente kiosztandó termékeket az alábbiak figyelembevételével kell megválasztani:
- hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani;
- hetente legalább 2 és legfeljebb 4 adag terméket lehet kiosztani;
- foglalkozási naponként legfeljebb 1 adag termék adható;
- a támogatás egy hétre és egy fıre számított értéke nem haladhatja meg a bruttó
200 Ft-ot.
A támogatott termékekre vonatkozó minıségi követelmények

Az e rendelet alapján támogatott terméknek a gyümölcs- és zöldségágazatban a
2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási
szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági
rendelet I. mellékletében elıírt forgalmazási-minıség szabványokban meghatározott I.
osztályra vonatkozó követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:
A gyümölcs mérete az alábbiakban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
A
Termék

B
Minimum méret
65 mm
60 mm
73 mm

1. alma
2. körte
3. ıszibarack
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4. nektarin
5. Szilva

67 mm
28 mm

2. A zöldség mérete az alábbiakban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
A
Termék
1. Étkezési paprika
2. Paradicsom

B
Minimum méret
40 mm
47 mm

3. A 100%-os gyümölcslé típusai az alábbiak:
almából, körtébıl, barackból és meggybıl készített gyümölcslé 0,2 literes
kiszerelésben.
4. Szeletelt almára vonatkozó követelmények:
fényvédı fóliába csomagolt és tartósítószer-mentes
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