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Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM 

rendelet hatályos előírásaira figyelemmel a Pécsi Tankerületi Központ az alábbiakra hívja fel 

az ajánlatot benyújtani kívánó termelők és termelői szervezetek figyelmét. 

 

A rendelet 4. §-a alapján a programban az a termelői szervezet, termelői csoport, vagy társulás 

vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szervnek az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre vonatkozó 

előzetes jóváhagyásával. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében a tankerületi központ egy 

adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények 

ellátására kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. A szabályozás figyelembe 

vételével a Pécsi Tankerületi Központ a fenntartása alatt álló intézmények tekintetében, 

járásonként (Komlói Járás, Pécsi Járás, Pécsváradi Járás) egy megállapodás megkötését teszi 

lehetővé. 

 

Az iskolagyümölcs szállításra vonatkozó ajánlatokat a mellékelt megállapodás mintáknak 

megfelelően kell elkészíteni, mellékelve a rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt rangsorolási 

szempontokkal kapcsolatos dokumentumokat. 

 

Az ajánlatok legalább az alábbi adatokat, információkat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk: 

- A csatolt megállapodás-minta szerint a szállító termelő, vagy termelői szervezet neve, 

képviselőjének neve, elérhetőségi (kapcsolattartási) adatai, valamint a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott ügyfél-azonosító száma (regisztrációs szám). 

- A szállító 2020. január 1-jén hatályos székhelyének és telephelyeinek pontos címe. 

- Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást. 

Amennyiben adott intézmény tekintetében több telephelyre történik szállítás, úgy 

mindegyik telephely címét fel kell tüntetni az ajánlatban.  

- Az ajánlat által érintett iskolákba szállítani kívánt iskolagyümölcs és iskolazöldség-

mennyiség termelési helye szerinti megoszlását a következő százalékos bontásban: 

o az iskolával azonos megyében megtermelt/előállított százalékos mennyiség 

o az ország más megyéiben megtermelt/előállított százalékos mennyiség 

 

  



Kísérő intézkedés: 

- Kóstoltatás, amely magában foglalja a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek 

átadását is: legalább egy alkalommal négy friss termék biztosítása tanulónként, a 

rendelet 2. mellékletében meghatározott mennyiségben, fogyasztásra kész állapotban. 

- A kóstoltatás keretében a tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges 

életmódjának ösztönzése érdekében verseny, jutalomjáték szervezhető, pályázat írható 

ki. 

 

Az értékelés során a rendelet 6. § (1) bekezdésének kritériumai alapján a legmagasabb 

pontszámot elérő szállítóval kell megkötni a megállapodást. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben büntetőjogi felelőssége 

tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, és megfelelnek 

a valóságnak. 

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatban további információ a pecs@kk.gov.hu e-mail címen 

kérhető. 

 

A beszállítói ajánlatokat a Pécsi Tankerületi Központhoz kell benyújtani, postai úton a 7621 

Pécs, Színház tér 2. szám alatti címre, egy eredeti példányban. Az ajánlatok beérkezési 

határideje: 2020. május 8. 

A határidőt követően beérkezett ajánlatokat a rangsor felállításánál nem áll módunkban 

figyelembe venni, kérjük, hogy az ajánlat postára adásakor erre fokozottan ügyeljenek, 

tekintettel arra, hogy személyes leadásra nincs lehetőség. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: a Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények felsorolása 

 

 

Pécs, 2020. április 27. 
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