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TÁJÉKOZTATÓ
a 2020/2021. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében a COVID-19
vírus okozta rendkívüli helyzet miatt elmaradó szállításokról
A COVID-19 vírus okozta rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldségprogram (a továbbiakban: program) keretében biztosított termékeknek az egyes köznevelési intézményekbe
történő kiszállítása bizonytalanná vált.
Az éppen aktuális, lokális vírushelyzet és a fertőzésekre vonatkozó információk alapján egyedi döntések
születhetnek az intézmények látogatásának korlátozásáról vagy tantermen kívüli oktatás elrendeléséről, a
digitális tanrendre történő áttérésről.
Az egyes intézmények bezárásáról, digitális tanrendre történő átállásról, rendkívüli szünetről valamennyi
érintett teljesítési időszakra vonatkozó kifizetési kérelem mellékleteként szükséges csatolni egy igazoló
dokumentumot arról, hogy a fenti események pontosan melyik intézményt, melyik feladatellátási helyet
érintették, és milyen időszakra terjedtek ki. Ez az igazoló dokumentum lehet akár az érintett intézmény vagy a
fenntartó képviselője által kiállított, cégszerűen aláírt nyilatkozat, vagy akár az intézmény részéről a szállító felé,
a szállítások lemondásáról küldött e-mail is, azonban a fenti dokumentum alapján egyértelműen
beazonosíthatónak kell lennie, hogy
- mely szervezettől (fenntartó, intézmény) ki írta az adott nyilatkozatot/értesítést/levelet,
- mely feladatellátási helyet (OM azonosító, feladatellátási hely kód, feladatellátási hely neve és
címe) érinti, továbbá
- a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részleges vagy teljes leállás, a tantermen kívüli oktatás, az
iskola bezárása, a rendkívüli szünet vagy a digitális tanrend pontos időtartamát.
A fentieknek megfelelően, például az érintett intézménytől kapott telefonos értesítés alapján kiállított szállítói
nyilatkozatot a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) nem fogadja el, így kérjük, hogy a szállító
minden esetben kérjen írásos, papír alapú vagy e-mail-es megerősítést a telefonon kapott információkról.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy adott időszakos kifizetési kérelemben továbbra is kizárólag az adott
időszakban kiszállított és kiosztott termékmennyiségek alapján, a Kincstár által az adott termékek
vonatkozásában jóváhagyott bruttó egységárakon igényelhető támogatás!
A fenti esetekben a szállítások és az érintett kifizetési kérelmek benyújtása során az alábbiakban részletezett
eljárások követését kérjük.
1. Egy adott feladatellátási hely ideiglenesen bezár, rendkívüli szünetet rendelnek el vagy digitális
munkarend kerül bevezetésre
Attól függően, hogy a fentiek miatt kieső tanítási napok későbbi napokon pótlásra kerülnek-e, az adott
feladatellátási helyre ki nem szállított termékek esetleges kiszállítására vonatkozóan az alábbi lehetőségek
állnak fenn.
a) Ha az ideiglenes bezárás, rendkívüli szünet miatt kieső napokat az adott feladatellátási hely
bepótolja (a kieséssel érintett vagy az azt követő teljesítési időszak(ok)ban)
Amennyiben az adott feladatellátási helyen kieső tanítási nap(ok) az adott teljesítési időszakban
olyan, későbbi nap(ok)on kerül(nek) pótlásra, amelyeken nem lett volna tanítás (pl.
szombatonként), akkor a pótlásra kijelölt napo(ko)n az aktuálisan jelenlévő, az iskolagyümölcsés iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet (a továbbiakban: AM
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kiszállított termékmennyiség.
Amennyiben a kieső tanítási nap(ok) pótlására a bezárással, rendkívüli szünettel érintett
időszakot követő teljesítési időszakban olyan nap(ok)on kerül sor, amely(ek)en nem lett volna
tanítás (pl. szombatonként), akkor a következő teljesítési időszak(ok)ban kizárólag azon
termékféle(k) esetében pótolható az elmaradt szállítás, amely(ek) kiszállítását a 2020/2021.
tanévi megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelemre hozott döntésében a
Kincstár mindkét időszakban jóváhagyta.
Például, ha a bezárással, rendkívüli szünettel érintett intézmény esetében a Kincstár az I. teljesítési
időszakra vonatkozóan alma és körte, a II. teljesítési időszakra vonatkozóan alma és gyümölcslé
termékek szállítását hagyta jóvá, akkor az I. időszakban ki nem szállított termékek közül kizárólag az
alma termék szállítása pótolható.
Az érintett teljesítési időszak(ok)ra vonatkozó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a jelen
tájékoztató bevezető részében részletezett, a fenntartó vagy az intézmény által kiállított/küldött
tájékoztatót, értesítést. Továbbá a pótlással érintett teljesítési időszak(ok)ra vonatkozó kifizetési
kérelmek mellékleteként csatolni szükséges egy, a fenntartó vagy az intézmény által kiállított
tájékoztatót a pótlás ütemezéséről.
A bepótolt tanítási napokon kiosztott termékmennyiségekről nem szükséges külön nyilvántartást,
illetve külön számlát kiállítani, és értelemszerűen ezen mennyiségeket a pótlással érintett teljesítési
időszakban, a szokásos menetrend szerint kiszállított termékekről szóló számlán, az adott
termékféle esetében a pótlással érintett teljesítési időszakra vonatkozóan jóváhagyott bruttó
egységárral kell szerepeltetni. Például, ha az I. teljesítési időszakban egy adott feladatellátási hely
bezárása, tantermen kívüli oktatás, rendkívüli szünet miatt a megállapodásban szereplő 4 heti
szállításból kiesik egy hét szállítás, amely a II. teljesítési időszakban kerül pótlásra ugyanazon
feladatellátási helyen, miközben a szállító mindkét időszakban alma és körte termékeket szállít, akkor
az I. teljesítési időszak esetében csak a kiszállított 3 heti termékmennyiség számlázható le az I.
teljesítési időszakra vonatkozóan jóváhagyott bruttó egységárral, a II. teljesítési időszakra
vonatkozóan viszont a megállapodásban szereplő 11 heti helyett összesen a kiszállított 12 heti
termékmennyiség számlázható le a II. teljesítési időszakra vonatkozóan jóváhagyott bruttó
egységárral.
Fontos! Az elmaradt szállítások pótlása során fokozottan figyelni kell arra, hogy a program keretében
kiosztott termékek alapján támogatás
 az adott teljesítési időszakban az átvevő intézmény fenntartója részére az adott termékféle
esetében jóváhagyott termékmennyiség legfeljebb 120%-áig, továbbá
 az adott teljesítési időszakban az adott termékféle esetében jóváhagyott összes
termékmennyiség mértékéig igényelhető.
Amennyiben az I. teljesítési időszakban
 a Kincstár a 2020/2021. tanévi megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti
kérelemre hozott döntésében az összes fenntartó esetében összesen 5 000 adag alma termék
kiszállítását hagyta jóvá, amelyből
 a Pécsi Tankerületi Központ fenntartó esetében összesen 1 000 adag alma termék szállítása
került jóváhagyásra,
akkor a Pécsi Tankerületi Központ köznevelési intézményeibe összesen legfeljebb (1 000 adag *
120% =) 1 200 adag alma termék szállítható úgy, hogy az I. teljesítési időszakban az összes fenntartó
intézményeibe összesen legfeljebb a jóváhagyott 5 000 adag alma termék szállítható.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy adott időszakos kifizetési kérelemben továbbra is kizárólag
az adott időszakban kiszállított és kiosztott termékmennyiségek alapján igényelhető támogatás!
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Amennyiben jogszerűen, a pótlással érintett tanítási napokon a le nem szállított
termékmennyiség csak egy részének leszállítására, kiosztására van lehetőség, akkor az AM
rendeletben és a jelen tájékoztatóban megfogalmazott szabályok mentén a fennmaradó, le nem
szállított termékmennyiségek más intézményekbe a jelen tájékoztató 1. b) pontja alapján
átcsoportosíthatóak.
Digitális tanrend bevezetése esetén, mivel az oktatás nem szünetel, és nem merül fel a tanítási napok
pótlása, így nem lesznek olyan tanítási napok, amelyeken a kiesett termékmennyiséget pótolni lehetne.
Ezért digitális tanrend bevezetése esetén a jelen tájékoztató 1. b) pontjában leírt eljárást kérjük
követni.
b) Ha az ideiglenes bezárás, rendkívüli szünet vagy digitális munkarend miatt le nem szállított
termékek másik feladatellátási helyre kerülnek átcsoportosításra (a kieséssel érintett vagy az azt
követő teljesítési időszak(ok)ban)
A kieséssel érintett feladatellátási helyre le nem szállított termékmennyiséget az érintett
időszakban, vagy azt követő időszak(ok)ban át lehet csoportosítani ugyanazon köznevelési
intézmény vagy másik köznevelési intézmény feladatellátási helye(i)nek az AM rendelet szerint
jogosult tanulói részére. Az átcsoportosításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy csak olyan teljesítési
időszakra vonatkozóan, illetve intézmény részére csoportosítható át az adott termékféléből le nem
szállított termékmennyiség, amely intézmény és teljesítési időszak kapcsán a 2020/2021. tanévi
megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelemre hozott döntésében a
Kincstár ugyanazon termékféle kiszállítását hagyta jóvá.
Például, ha az I. teljesítési időszak során 1 hétre ideiglenesen bezárt Petőfi Általános Iskolába almát és
körtét kellett volna szállítani, miközben az I. teljesítési időszakban a normál menetrend szerint
működő Arany János Általános Iskolába pedig almát és gyümölcslevet, akkor kizárólag a le nem
szállított alma kivihető az Arany János Általános Iskolába az I. teljesítési időszakban. Továbbá, ha az
I. teljesítési időszakban a normál menetrend szerint működő Kossuth Általános Iskola szilvát és körtét
kap, akkor részére az I. teljesítési időszakban a Petőfi Általános Iskolának le nem szállított 1 heti körte
mennyisége átadható.
A fentiek mellett az átvevő intézmény(ek) esetében fokozottan figyelni kell arra, hogy a program
keretében a termékek kiszállítása
 az adott teljesítési időszakban az átvevő intézmény fenntartója részére az adott termékféle
esetében jóváhagyott termékmennyiség legfeljebb 120%-áig, továbbá
 az adott teljesítési időszakban az adott termékféle esetében jóváhagyott összes
termékmennyiség mértékéig történhet.
Amennyiben például az I. teljesítési időszakban
 a Kincstár a 2020/2021. tanévi megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti
kérelemre hozott döntésében az összes fenntartó esetében összesen 5 000 adag alma termék
kiszállítását hagyta jóvá, amelyből
 a Pécsi Tankerületi Központ fenntartó esetében összesen 1 000 adag alma termék szállítása
került jóváhagyásra,
akkor a Pécsi Tankerületi Központ köznevelési intézményeibe összesen legfeljebb (1 000 adag *
120% =) 1 200 adag alma termék szállítható úgy, hogy az I. teljesítési időszakban az összes fenntartó
intézményeibe összesen legfeljebb a jóváhagyott 5 000 adag alma termék szállítható.
Az érintett teljesítési időszak(ok)ra vonatkozó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a jelen
tájékoztató bevezető részében részletezett, a fenntartó vagy az intézmény által kiállított/küldött
tájékoztatót, értesítést.
A fentiek szerint átcsoportosított termékmennyiségekről nem kell külön nyilvántartást, külön számlát
kiállítani. Értelemszerűen az így átcsoportosított termékmennyiségeket az átvevő intézmény
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esetében jóváhagyott bruttó egységárral kell kiszámlázni, a szállító megszokott számlázási
rendjéhez igazodóan, az érintett időszakban normál menetrend szerinti szállításokkal együttesen.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy adott időszakos kifizetési kérelemben továbbra is kizárólag
az adott időszakban kiszállított és kiosztott termékmennyiségek alapján igényelhető támogatás!
2. Egy adott feladatellátási hely bizonyos osztályaiban/évfolyamaiban a vírushelyzet miatt ideiglenesen
szünetel az oktatás vagy digitális tanrendet rendelnek el
A feladatellátási hely rendkívüli szünettel, illetve digitális tanrenddel nem érintett
osztályaiban/évfolyamain aktuálisan jelenlévő tanulók részére kiosztható a kiszállított
termékmennyiség.
A kifizetési kérelemben nem szükséges ezt az esetet külön jelezni. Úgy kell tekintetni a helyzetre, mint egy
nagyobb létszámú hiányzásra, amikor is az adott intézmény az AM rendelet szerint jogosult tanulói létszáma
alapján kiszállított termékmennyiséget az adott napon aktuálisan jelen lévő tanulók részére teljes egészében
ki lehet osztani.
A leszállított mennyiség után a szokásos módon ki kell állítani a számlát, majd a kifizetési kérelemben a
leszállított és kiosztott mennyiséget szintén a szokásos módon fel kell rögzíteni az adott köznevelési
intézmény részére kiszállított termékmennyiségként.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy adott időszakos kifizetési kérelemben továbbra is kizárólag az
adott időszakban kiszállított és kiosztott termékmennyiségek alapján igényelhető támogatás!
Fontos! Ebben az esetben nincs lehetőség arra, hogy a tanítási szünettel, illetve digitális tanrenddel érintett
osztályok/évfolyamok tanulói számára a szünet leteltét, illetve a digitális tanrend megszüntetését követően a
meg nem kapott termékek utólagosan pótlásra kerüljenek, tekintettel arra, hogy a vonatkozó
termékmennyiség az intézményben jelen lévő tanulók számára már kiosztásra került.

Az időszakonként és fenntartónként jóváhagyott termékmennyiség 80%-ánál kevesebb termékmennyiség
szállítására vonatkozó szankció alkalmazása
Amennyiben a fentiekben felsorolt esetek valamelyikének bekövetkezése miatt – a javasolt megoldási
lehetőségek alkalmazása ellenére – nem tudja a szállító egy adott időszakban egy adott fenntartó
viszonylatában a Kincstár által jóváhagyott termékmennyiségek legalább 80%-át leszállítani, akkor az egyes
kifizetési kérelmek mellékleteként benyújtott igazoló dokumentumokban foglaltak alapján a Kincstár az
alulszállítás miatt az AM rendelet 21. § (8) bekezdése alapján kiszabható szankció megállapításától eltekint.
Amennyiben az alulszállítás oka nem a jelen tájékoztató 1. vagy 2. pontjában részletezett eset bekövetkezése
volt, hanem egyéb más okból nem tudta a szállító az érintett teljesítési időszakban a fenntartónként jóváhagyott
termékmennyiség legalább 80%-át leszállítani, akkor a fenti rendelkezésnek megfelelően kerül sor a szankció
alkalmazására.
Magyar Államkincstár
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