Tájékoztatás és figyelem felhívás!
Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A
közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók a Magyar Közlönyben történő kihirdetést kötelesek megvárni. Csak a
Magyar Közlönyben kihirdetett és hatályba lépett rendelet alkalmazható!
A Magyar Közlönyben történő kihirdetésre
megküldve 2004. április 26-án
dr. Pásztor Tamás sk.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
…/2004. (…. ….) FVM rendelete
az iskolatej programról
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és
az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. §
(1) A tejfogyasztás növelése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 800
millió forint kiegészítő támogatást nyújt a 2003/2004. iskolai tanév II. félév május-júniusi hónapjaira (a továbbiakban: I. időszak),
valamint a 2004/2005. tanév I. félév kezdő napjától 2004. december 31-ig terjedő időszakra (a továbbiakban: II. időszak)
iskolatej ellátás biztosításához.
(2) Az ellátásban a közoktatásban résztvevő általános iskolák I-VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelő
korosztályú tanulói (a továbbiakban: tanulók) részesülhetnek.
(3) Az ellátás során a tanulók a tanítási napokon 0,2 liter, az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minőségi
követelményeknek megfelelő iskolatejhez juthatnak.
(4) A kiszállított iskolatej kizárólag közvetlenül a tanulók részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmények más (pl.:
feldolgozási, kereskedelmi) célra nem használhatják fel.
2. §
Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos koordinációs feladatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a
továbbiakban: MVH) végzi.
3. §
Az iskolatej program az Európai Unió erre a jogcímre meghirdetett támogatásából, illetve ehhez kapcsolódóan
társfinanszírozásként a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003.
évi CXVI. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. címszám, 2.
alcímszám Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 17. Igyál tejet program előirányzatban az erre a célra elkülönített forrásból
kerül finanszírozásra.
4. §
(1) Iskolatej ellátás tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti iskolafenntartó (a
továbbiakban: iskolafenntartó) köt szerződést az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a
nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos
nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Regisztrációs rendelet) szerint regisztrált,
tejfeldolgozással foglalkozó, az Európai Unió tagországaiba szállítási engedéllyel rendelkező, illetve az Európai Unió által
jóváhagyott derogációs listán szereplő jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal (a továbbiakban: szállító).
A II. időszak tekintetében a szerződést legkorábban a tanév kezdetét megelőző tizedik napon lehet megkötni.
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen a
a) szállítandó termék megnevezését,
b) iskolafenntartó által működtetett oktatási intézményenként
ba) teljesítés helyszínét,
bb) tanítási napok számát,
bc) tanulók számát,
bd) támogatott termék átvételének módját,
be) fizetés feltételeit,
bf) szállítandó termék egységárát (0,2 literre vonatkoztatva),
bg) szállítandó termék mennyiségét (literben és darabszámban is),
bh) szállítási időszakot, valamint a
bi) szállítások ütemezését.
(3) Az iskolafenntartónak a támogatás igénybevételéhez legkésőbb a 5. § (2) bekezdése szerinti jóváhagyási kérelem
benyújtásáig vagy legkésőbb azzal egyidejűleg kell a Regisztrációs rendelet szerint regisztráltatnia magát, és csatolni a
regisztrációs kérelmet a jóváhagyási kérelemhez vagy igazolnia a regisztrációs kérelem benyújtását.

5. §
(1) Az iskolafenntartó az iskolatej program lebonyolítása során a ténylegesen kiszállított iskolatej után – a minden
iskolafenntartót megillető közösségi támogatást is magában foglaló – a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti, egy
összegben igényelhető támogatásban részesülhet. Az igényelt támogatás mértéke a 2,8%-os zsírtartalmú, 0,2 literes
kiszerelésű tejre legfeljebb harminc forint, azzal, hogy egy tanuló után egy tanítási napra egy, 0,2 literes kiszerelésű tejre
igényelhető támogatás. Az iskolafenntartó székhelye alapján kerül a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti besorolásba.
(2) Az iskolafenntartó az e rendelet 3. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérelmet, valamint a szállítóval megkötött, az I.
időszakra vonatkozó, a 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő szerződés egy eredeti példányát legkésőbb 2004. május
20-ig postai úton kell megküldenie az MVH-nak. A II. időszak tekintetében a beküldési határidő 2004. október 20. napja.
(3) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérelmek tekintetében a beérkezéstől számított tizenöt napon belül tizenöt
napos határidő kitűzésével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel az iskolafenntartót.
(4) A hiányosan vagy a határidő elmulasztásával beküldött szerződés esetén az iskolafenntartó nem részesülhet az e rendelet
szerinti támogatásban. Az e rendeletnek megfelelő szerződés megérkezésétől számított tíz napon belül az MVH jóváhagyó
igazolást küld meg az iskolafenntartó részére.
(5) Az iskolafenntartónak az e rendelet 4. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet az abban meghatározott
dokumentumok másolatának csatolásával az I. időszak vonatkozásában legkésőbb 2004. június 30-ig postai úton kell
megküldenie az MVH-nak. A II. időszak tekintetében a beküldési határidő 2005. január 15. Az MVH a hiányosan beküldött
támogatási kérelmek tekintetében a beérkezéstől számított tíz napon belül tizenöt napos határidő tűzésével hiánypótlásra
szólítja fel az iskolafenntartót. A hiánypótlási felszólítás ellenére hiányosan benyújtott támogatási kérelem tartalmának
megfelelően kerül elbírálásra.
(5) Az MVH az e rendeletnek megfelelő támogatási kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül határozatot állít ki és
küld meg az iskolafenntartó részére. Az MVH által kiadott határozat alapján és annak kiállításától számított tizenöt napon belül
kerül átutalásra az iskolafenntartó részére.
6. §
(1) Az MVH helyszíni ellenőrzést végezhet a közoktatási intézményekben, az iskolafenntartóknál, illetve szállítóknál és azok
alvállalkozójánál helyszíni ellenőrzést végezhet.
(2) Amennyiben az átutalást megelőző ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az iskolafenntartó nem teljesítette a
rendeletben foglaltakat, az iskolafenntartó nem jogosult a támogatás igénybevételére. Amennyiben az átutalást követő
utóellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az iskolafenntartó nem teljesítette a rendeletben foglaltakat, akkor a támogatás a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az
ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
7. §
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépésének napjától a Bizottság az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi
támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló
2707/2000/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban alkalmazandó.
8. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 2004. április „…”

Dr. Németh Imre
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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1. számú melléklet a …/2004. (…. ….) FVM rendelethez
Az iskolatejként forgalmazható hőkezelt fogyasztói tejféleség
minőségi előírásai
1. A termék meghatározása
Az iskolatej olyan hőkezelt fogyasztói tejféleség, amely megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv (a továbbiakban: MÉ), valamint a
termelői a nyers tej, a hőkezelt tej és tej alapú termékek előírásainak, forgalomba hozatalának élemiszer-higiéniai feltételeiről
szóló 1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendeletnek (a továbbiakban: tejhigiéniai rendelet) előírásainak, és azt az oktatási
intézményekben támogatások igénybe vételével térítésmentesen, vagy kedvezményes áron hoznak forgalomba.
2. Felhasználható anyagok
Az iskolatej gyártásához kizárólag tejhigiéniai rendeletnek megfelelő tehéntej használható fel.
A termék gyártásához csak a kötelező érvényű előírásoknak (MÉ, vonatkozó jogszabályok, szabványok) megfelelő anyagok
használhatók fel.
3. Minőségi követelmények
A termék minőségi követelményeinek meg kell felelnie a MÉ előírásainak, amelyre a termék hőkezelésének módjától függően a
- MÉ 2-51-/02/11 Pasztőrözött tej,
- MÉ 2-52-/02/12 Magas hőfokon pasztőrözött, illetve hőkezelt tej,
- MÉ 2-52-/02/13 Ultramagas hőmérsékleten, más néven UHT tej
követelményeit, a mikrobiológiai határértékekre a tejhigiéniai rendelet előírásait kell alkalmazni.
A termék zsírtartalmát a MÉ 2.4. pontjának félzsíros tejre vonatkozó előírása határozza meg.
3.1. Fogyaszthatósági határidő
A MÉ, illetve a tejhigiéniai rendelet előírásainak megfelelően.
4. A gyártási folyamat főbb irányelvei
4.1. Technológia
Az iskolatejet a 3. pontban előírt minőségű nyers tehéntejből gyártják úgy, hogy a tejet tisztítják, zsírtartalmát beállítják, szükség
szerint homogénezik, megfelelő módon hőkezelik, tárolási hőmérsékletre hűtik és csomagolják.
4.2. Csomagolás
Alaktartó csomagolásban, minimum 0,2 literes csomagolási egységekben, valamint a tejhigiéniai rendeletben meghatározott
előírások szerint.
4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak
függvényében módosulhat, igazodva az oktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és
disztribúciós lehetőségeihez.
4.3.1 Szállítási és tárolási követelmények a MÉ 2-51-/02/11 pontja szerint pasztőrözött, illetve a MÉ 2-52-/02/12 pontja
szerint magas hőfokon pasztőrözött, illetve hőkezelt tej esetében
Az iskolába kerülő iskolatejeket a szállítónak legalább + 6 Celsius fokos folyamatos hűtés biztosítása mellett kell szállítani.
Azoknak az iskoláknak, akiknek nincs megfelelő kapacitása a beérkező tejmennyiség hűtésére, biztosítaniuk kell a szállítást
követő egy órán belül a poharas iskolatej tanulók részéről történő elfogyasztását.
A közoktatási intézménynek a kiszállítástól számított maximum két órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség
előírásszerű megsemmisítéséről. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történő visszaszállítása nem engedélyezett.
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3. számú melléklet a …/2004. (…. ….) FVM rendelethez
JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

az iskolatej programról szóló …/2004. (…. ….) FVM rendelet
szerint igényelhető iskolatej ellátásban való részvételhez
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
H-1376 Budapest, 62. Pf.: 867.
A jóváhagyási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani!
A jóváhagyási kérelmet géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni!
1. Az iskolafenntartó adatai:
Neve: ................................................................... Tel.: ........................ Fax:………………..
MVH regisztrációs száma: ………………………………………………………………….
Székhely címe:… .................................... (helység) .............................. út/utca .…....... hsz.
Levelezési címe:…………........................... (helység) ........................... út/utca ...…..... hsz.
Bankszámlaszáma: ____________-____________-_____________
Számlavezető pénzintézet neve: .............................................................................................
Kapcsolattartó neve: ...................................................... Tel.: .................. Fax:……………..
2. Az iskolatej programban való részvétel időszaka (a megfelelő részt kérjük megjelölni):
2003/2004. iskolai tanév II. félév május-júniusi időszak
2004/2005. tanév I. félév tanítási időszak
3. Az iskolafenntartó az alábbi kötelezettségvállalásokra kötelezett:
Kijelentem, hogy gondoskodom a támogatott termékeknek a kedvezményezettek részére történő kiosztásáról.
Alulírott iskolafenntartó kijelentem, hogy a termékeket csak azon intézmény(ek) tanulóinak fogyasztására használom,
amely(ek) tekintetében a támogatást kérelmezem.
Kijelentem, hogy a támogatott tejterméket ételek elkészítéséhez nem használom fel, illetve biztosítom, hogy az általam
fenntartott intézmény(ek) sem használja(k) fel.
Kijelentem, hogy a támogatott termék(ek) árának megfizetésénél e rendeletben meghatározott módon járok el.
Kijelentem, hogy visszafizetem az érintett mennyiségre jogtalanul kifizetett támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy
a termékeket nem a kedvezményezettek számára osztottam ki, vagy ha a legnagyobb támogatható mennyiségnél (naponta
maximum 0,2 liter félzsíros tej/tanulónként) nagyobb mennyiségre kérelmeztem a támogatást.
Kijelentem, hogy vállalom, hogy olyan - szállítólevelekkel és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezetek,
amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a megvásárolt mennyiségeket és az intézménybe felvett tanulók
számát havi lebontásban, valamint a szállítás ütemezésére vonatkozó megállapodást, adott estben intézményenként.
Kijelentem, hogy az MVH vagy más illetékes ellenőrző szervezet felszólítására rendelkezésre bocsátom mindazon igazoló
dokumentumokat, melyek a kifizetett támogatás jogosultságát bizonyítják (nyilvántartás a szállítólevelekkel és számlákkal,
egyéb bizonylatokkal stb. alátámasztva).
Kijelentem, hogy lehetővé teszem az erre felhatalmazott ellenőrök számára a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
elvégzését, valamint az általam vezetett nyilvántartások és az ezzel kapcsolatos valamennyi iratba való szükség szerinti
betekintést.
Kijelentem, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hozok mindennemű, a jóváhagyási kérelemben szereplő adatokkal
kapcsolatos változást a változástól számított 15 napon belül.
Kijelentem, hogy megőrzöm a fent említett dokumentációt a szóban forgó tanév végétől számított öt éven át.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság, az MVH, illetve ezek szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár az általam közölt adatokat felhasználják.
Kijelentem, hogy csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, illetve végrehajtási eljárás alatt
nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, vagy társadalombiztosítási
járulék-hátralékkal nem rendelkezem.
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jóváhagyási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
Melléklet:
-

Oktatási intézményenként a működési engedély hiteles másolata
Oktatási intézményenként az alapító okirat hiteles másolata
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4. számú melléklet a …/2004. (……) FVM rendelethez
Támogatási kérelem
az iskolatej programról szóló
…/2004. (…. …..) FVM rendelethez
1. A kérelmező adatai
Iskolafenntartó neve:......................................................... Tel.: ................... Fax: …………..
MVH regisztrációs száma: …………………………………………………………………..
Székhely címe: ____ ................................... (helység) ............................ út/utca ............ hsz.
Levelezési címe: ____ ................................. (helység). ........................... út/utca ...…..... hsz.
Bankszámlaszáma: ________-________-________
Számlavezető pénzintézet neve: ..............................................................................................
Felelős vezető neve: ................................................... Tel.: .......................... Fax: …………..
Felelős ügyintéző neve: .............................................. Tel.: .......................... Fax: …………..
2. Az iskolafenntartó által működtetett oktatási intézmények adatai

Oktatási intézmény
OM azonosító száma

Tanítási napok
száma

Tanulók száma

Kiszállított
iskolatej
mennyiség
(liter)

Kiszállított iskolatej
mennyiség
(db pohár)

Összesen

Az iskolafenntartó által igényelt támogatás: ………………Ft, azaz …………………………………… forint.
Kelt:_________________
Kérelmező cégszerű aláírása:
___________________________
Melléklet:
−

Valamennyi, az I. időszakra vonatkozó számlák másolati példányai, valamint szállítási összesítők oktatási
intézményenkénti részletezésben, melynek tartalmazniuk kell az oktatási intézmények azonosító adatait és a
leszállított tej mennyiségét.
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