
 
A program célja: 
Az általános iskolák 1-4. évfolyamos tanulóival 
megkedveltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal 
hosszú távon emelje a korosztály 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. 
 
A program idıtartama: 
Legalább két hónap az 1. és a 2. félévben egyaránt. 
Legfeljebb a 2010/2011. tanév teljes idıtartama. 
 
A program tartalma: 
Hetente legfeljebb 4 db, de foglalkozási naponként 
legfeljebb 1 db I. osztályú, de legalább 60 mm átmérıjő 
étkezési alma tanulónként (térítésmentesen), valamint az 
egészséges étkezési szokásokat, ill. a gyümölcs- és 
zöldségágazatot érintı ismeretek fejlesztése érdekében 
végrehajtott kísérı intézkedés. 
 
Támogatás mértéke: 
Bruttó 37 Ft minden egyes kiosztott alma után (a 
beszállító veheti igénybe). 
 
Kommunikáció: 
Iskolagyümölcs-plakát elhelyezése a közoktatási 
intézmény fıbejáratánál. 
 
Beszállítók és egyben a támogatás igénylıi: 
Zöldség-gyümölcs termelıi csoportok és termelıi 
szervezetek, a termelıi szervezetek társulásai, valamint 
az almatermelık (min. 10 ha almaterület). 
 
Az iskolagyümölcs-programban való részvétel 
feltétele: 
A program végrehajtásáról szóló rendelet szerinti 
megállapodás (megállapodás-minta a rendelet 
mellékletében található). 

TÁJÉKOZTATÁS 
ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM 

2010/2011. TANÉV 
 

Az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi 
végrehajtását szabályozó FVM rendelet várható 

megjelenése: 
2010. május eleje (Magyar Közlöny) 

 
Feladatok 

Közoktatási intézmény: 
- Megállapodás megkötése a beszállítóval. 
- Az alma átvétele, átmeneti tárolása a 

tanulóknak való kiosztásig. 
- Az alma kiosztása a tanulóknak. 
- Legalább egy kísérı intézkedés végrehajtása 

(önállóan vagy a beszállítóval közösen). 
- Adminisztráció (a programban résztvevı, 

valamint a kísérı intézkedésben résztvevı 
tanulók számáról és a kiosztott alma 
mennyiségérıl). 

- Kérésre a program értékelésében való 
közremőködés. 

 
Beszállító: Megállapodás megkötése; a programban való 
részvételnek a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) általi jóváhagyásával kapcsolatos 
feladatok; az alma kiszállítása és átadása a közoktatási 
intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás); 
közremőködés legalább egy kísérı intézkedés 
végrehajtásában (megállapodás alapján); kommunikáció 
(plakát), adminisztráció; támogatással kapcsolatos 
feladatok. 
 
Lehetséges kísérı intézkedések 
a) Iskolagyümölcs-honlap 
b) Tanulmányutak (tanulók részére) 
c) Oktatási anyag és segédanyag készítése/készíttetése 

és annak alkalmazása (egészséges táplálkozás) 
d) Oktatás (gyümölcs- és zöldségágazat, egészséges 

táplálkozás) 
e) Verseny, pályázat, jutalmak (apró ajándékok) 
f) Kóstoltatás (4 gyümölcs + 4 zöldség) 

 
 

Figyelem! 
 

Az MVH az iskolagyümölcs-programban részt venni 
jogosult beszállítók listáját 2010. május 28-ig a 

honlapján közzéteszi. Kérjük, hogy csak az e listában 
szereplı beszállítókkal szíveskedjék megállapodást 

kötni, mivel az MVH csak a listán szereplı 
beszállítókkal kötött megállapodást fogadja el. 

 
Egy közoktatási intézmény csak egy beszállítóval 

köthet megállapodást. Tagintézmény önállóan nem 
köthet megállapodást. 

 
A megállapodások megkötése kizárólag 

2010. május 28-tól 2010. június 20-ig történhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasznos címek, telefonszámok 
 
Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
(letölthetı a rendelet a megjelenése után: baloldali 
menüsor RSS/Jogszabályok): 
www.fvm.gov.hu 
 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (letölthetı 
megállapodás-nyomtatvány a rendelet hatálybalépése 
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 1/301-4511 


