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2. számú melléklet 
 

BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER1 
 

Hivatkozás Megnevezés Adható pontszám 

11.§ (5) a) pont 

A  szállító az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által 
engedélyezett tejipari feldolgozóüzemmel vagy 

tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy 
tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni 

hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejtermelést 
folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy 

magánszemély birtokolja. 

legfeljebb 9 pont 

11.§ (5) b) pont 

A  szállító a  kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és 
-értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM 
rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő, vagy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján mikro-, kis- és 

középvállalkozás. 

legfeljebb 9 pont 

11.§ (5) c) pont 
A feldolgozó az egy ellátási hét viszonylatában 

a legnagyobb termékvariációt biztosítja. 
legfeljebb 7 pont 

11.§ (5) d) pont 
A feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény szerint meghatározott újrafelhasználható 
csomagolóanyag alkalmazását vállalja. 

legfeljebb 7 pont 

11.§ (5) e) pont A szállító vállalja az előfinanszírozást. legfeljebb 8 pont 

11.§ (5) f) pont 
A feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív 

gyűjtésének megvalósítását vállalja. 
legfeljebb 5 pont 

11.§ (5) g) pont 

A szállító hetente egynél több kiosztási napra vállalja 
natúr termék („I/a. teljes/ félzsíros tej”, „I/a. 

zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr 
kefir”) szállítását. 

Heti 0 vagy 1 kiosztási nap esetén 
0 pont, heti 2 kiosztási nap esetén 
5 pont, heti 3 kiosztási nap esetén 
7 pont, heti 4 kiosztási nap esetén 

9 pont 

11.§ (6) a) pont „I/a. teljes/félzsíros tej” termék ára  

A 18. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 
a  meghatározott bruttó vételár 

3%-onkénti csökkenése esetén 2,5-
2,5 pont, de legfeljebb 15 pont 

11.§ (6) a) pont „I/a. zsírszegény tej” termék ára  

A 18. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 

a meghatározott bruttó vételár 3%-
onkénti csökkenése esetén 2,5-2,5 

pont, de legfeljebb 15 pont 

11.§ (6) b) pont „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” termék ára  

A 18. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 

a meghatározott bruttó vételár 8%-
onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 

pont, de legfeljebb 6 pont 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jelen mellékletben szereplő jogszabályi hivatkozások az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) 
AM rendeletre vonatkoznak. 
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11.§ (6) b) pont  „I/b. zsírszegény ízesített tej” termék ára  

A 18. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 

a meghatározott bruttó vételár 8%-
onkénti csökkenése esetén 1,5-1,5 

pont, de legfeljebb 6 pont 

11.§ (6) c) pont „I/c. natúr joghurt” termék ára 

A 18. § (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 

a meghatározott bruttó vételár 6%-
onkénti csökkenése esetén 2-2 

pont, de legfeljebb 8 pont 

11.§ (6) c) pont  „I/c. natúr kefir” termék ára 

A 18. § (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 

a meghatározott bruttó vételár 6%-
onkénti csökkenése esetén 2-2 

pont, de legfeljebb 8 pont 

11.§ (6) d) pont „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” termék ára  

A 18. § (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 
a meghatározott bruttó vételár 

10%-onkénti csökkenése esetén 
1,5-1,5 pont, de legfeljebb 6 pont 

11.§ (6) e) pont „II. gyümölcsdarabos joghurt” termék ára  

A 18. § (1) bekezdés g) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 
a meghatározott bruttó vételár 

10%-onkénti csökkenése esetén 1-
1 pont, de legfeljebb 5 pont 

11.§ (6) f) pont „III. ömlesztett sajt” termék ára 

A 18. § (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott bruttó vételárnál 
magasabb ajánlat esetén 0 pont, 
a  meghatározott bruttó vételár 

6%-onkénti csökkenése esetén 1-1 
pont, de legfeljebb 4 pont 

11.§ (8) 
 A Rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott 

promóciós intézkedések vállalása 

Legalább két intézkedés vállalása 
kötelező. Minden további vállalás 

esetén 0,5 pont. 

 

 


