
 1 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

78/2014. (V. 14.) MVH közleménye 
 

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM 

rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről  

 
 

 

I. A támogatás jogszabályi alapja, előfeltételei 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a 

mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 

234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, a 

Tanács 2013. december 16-i 1370/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös 

szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó 

intézkedések meghatározásáról, a Bizottság 2009. április 7-i 288/2009/EK rendelete az oktatási 

intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, 

feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához 

nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával 

kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról, valamint az iskolagyümölcs-program 

végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az 

iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe az általános iskola 1-6. 

évfolyamán, illetve a nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – osztályos gimnázium 

1-2. évfolyamán tanuló gyermekeknek a tanítási évben a Rendelet 1. mellékletben felsorolt 

termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása után. 

 

Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, 

társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban: 

kérelmező) vehet részt, aki/amely rendelkezik  

 az MVH iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes 

jóváhagyásával, és 

 az MVH által jóváhagyott, a támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodással. 

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba 

vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 

Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. 

(VII. 30.) MVH Közlemény rendelkezései irányadóak. 

Az MVH a  kérelmek ügyintézését  részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján 

végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az  MVH ügyfél-nyilvántartási 

rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz 

kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.    

 

http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1282013
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III. Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás 

 

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelmet a 2014/2015. tanévi iskolagyümölcs-programban történő 

részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásról szóló 197/2013. (XII. 19.) MVH közlemény szerint 

kell benyújtani. 

 

IV. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás/megállapodás-módosítás 

jóváhagyása 

 

A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása 

iránti kérelmet  

 

2014. május 16. és 2014. június 15. között 

 

postai úton kell benyújtani.  
 

Benyújtandó dokumentumok: 

— a közlemény 1. számú melléklete szerinti B2736 számú Megállapodás/megállapodás-

módosítás jóváhagyása iránti kérelem Főlap,  
 

a) A 2014/2015. tanévben ellátni kívánt azon köznevelési intézmények esetében, amelyekre 

vonatkozóan a kérelmező a 2013. évben nem kötött több tanévre szóló megállapodást: 

— a közlemény 2. számú melléklete szerinti B2737 számú Megállapodás összesítő Betétlap, 

valamint 

— a közlemény 3. számú melléklete szerinti megállapodás(ok) egy eredeti példánya; 

 

b) A 2014/2015. tanévben ellátni kívánt azon köznevelési intézmények esetében, amelyekre 

vonatkozóan a kérelmező a 2013. évben több tanévre szóló megállapodást kötött: 

— a közlemény 4. számú melléklete szerinti B2738 számú Megállapodás-módosítás 

összesítő Betétlap, valamint 

— a közlemény 5. számú melléklete szerinti megállapodás-módosítás(ok) egy eredeti 

példánya. 

 

A B2737 számú és a B2738 számú Betétlapot elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH 

részére. 

 

Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy 

okiratba foglalt megállapodást/megállapodás-módosítást. 

 

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a 

hiányzó megállapodás(ok) hiánypótlás keretében utólag már nem nyújthatók be. 

 

Az MVH a június 15. után benyújtott – a Rendeletben foglaltaknak megfelelő – 

megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelmet is érdemben elbírálja, 

azonban jóváhagyás esetén a megállapodás alapján igényelhető támogatás mértékét a késedelmes 

benyújtás minden egyes napja után 10 %-kal csökkenti. 

 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1972013
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V. A támogatás igénylése 

 

A támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) 

 

 az I. időszakban (2014. szeptember 1 – 2014. szeptember 28.) kiszállított termékre 

vonatkozóan 2014. december 31-ig, 

 

 a II. időszakban (2014. szeptember 29 – 2014. december 21.) kiszállított termékre 

vonatkozóan 2015. március 31-ig,  

 

 a III. időszakban (2015. január 12 – 2015. március 29.) kiszállított termékre 

vonatkozóan 2015. június 30-ig, 

 

 a IV. időszakban (2015. március 30 – 2015. május 3.) kiszállított termékre 

vonatkozóan 2015. augusztus 31-ig, 

 

időszakonként egy alkalommal postai úton kell benyújtani.  

 

Benyújtandó dokumentumok: 

— a közlemény 6. számú melléklete szerinti B2739 számú Kifizetési kérelem Főlap, 

— a közlemény 7. számú melléklete szerinti B2740 számú Számlaösszesítő Betétlap, 

— a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy 

teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolati 

példánya, amelyeken a termékenként kiszállított adagok száma van feltüntetve. 

 

A B2740 számú Betétlapot elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH részére. 

 

VI. A jóváhagyott megállapodások tanév közbeni átruházása 

 

A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az adott tanévre vonatkozó összes 

jóváhagyott megállapodását együttesen, a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan 

tartalommal és kizárólag egy alkalommal az MVH jóváhagyásával átruházhatja a Rendelet 3. §-a 

szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre.  

 

Az átruházás jóváhagyása iránti kérelmet 

 

 a II. időszaktól (2014. szeptember 29 – 2014. december 21.) kezdődő átruházás esetén 

2014. augusztus 30-ig,  

 

 a III. időszaktól (2015. január 12 – 2015. március 29.) kezdődő átruházás esetén 

2014. december 13-ig, 

 

 a IV. időszaktól (2015. március 30 – 2015. május 3.) kezdődő átruházás esetén 

2015. február 28-ig 
 

postai úton kell benyújtani.  
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Benyújtandó dokumentumok:  
— a közlemény 8. számú melléklete szerinti B2741 számú Átruházás jóváhagyása iránti 

kérelem Főlap,  
— a közlemény 9. számú melléklete szerinti, az átruházásról szóló háromoldalú 

megállapodás(ok) egy eredeti példánya. 

 

VII. A jóváhagyott megállapodásban szereplő termékek tanév közbeni módosítása 

 

A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket az MVH 

jóváhagyásával módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére 

más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek 

összértékét nem haladja meg.  

 

A termékek módosításának jóváhagyása iránti kérelmet  

 

 a II. időszakra (2014. szeptember 29 – 2014. december 21.) vonatkozó módosítás esetén 

2014. augusztus 30-ig, 

 

 a III. időszakra (2015. január 12 – 2015. március 29.) vonatkozó módosítás esetén 

2014. december 13-ig, 

 

 a IV. időszakra (2015. március 30 – 2015. május 3.) vonatkozó módosítás esetén 

2015. február 28-ig 
 

postai úton kell benyújtani.  
 

Benyújtandó dokumentumok:  
— a közlemény 10. számú melléklete szerinti B2742 számú A termékek módosításának 

jóváhagyása iránti kérelem Főlap,  
— a közlemény 11. számú melléklete szerinti B2743 számú Termékek módosítása Betétlap,  

— a közlemény 12. számú melléklete szerinti, a termékek módosításáról szóló 

megállapodás(ok) egy eredeti példánya. 

 

A B2743 számú Betétlapot elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH részére. 

 

VIII. A kérelmek benyújtásának helye és módja 

 

Az e közlemény IV. pontja szerinti megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti 

kérelmet, az V. pont szerinti kifizetési kérelmet, a VI. pont szerinti átruházás jóváhagyása iránti 

kérelmet, valamint a VII. pont szerinti a termékek módosításának jóváhagyása iránti kérelmet 

postai úton az alábbi címre kell benyújtani: 

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 

1476 Budapest, Pf. 407. 
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A megállapodás/megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem B2737 számú és B2738 

számú Betétlapját, a kifizetési kérelem B2740 számú Betétlapját, valamint a termékek 

módosításának jóváhagyása iránti kérelem B2743 számú Betétlapját elektronikus úton is meg 

kell küldeni az alábbi elektronikus levélcímre:  

 

zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu 

 

IX. A közlemény hatálya 

 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

X. Kapcsolódó jogszabályok 

 

— Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a 

mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 

234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről; 

—  a Tanács 2013. december 16-i 1370/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok 

közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására 

vonatkozó intézkedések meghatározásáról; 

— a Bizottság 2009. április 7-i 288/2009/EK rendelete az oktatási intézményekben tanuló 

gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott 

gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához 

nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról; 

— a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;  

— a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény; 

— a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet; 

— az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet. 

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás, vagy eltérés merül 

fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján 

(www.mvh.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci Intézkedések / Zöldség-gyümölcs / 

Iskolagyümölcs-program” cím alatt, illetőleg tájékoztatás kérhető a zoldseg-

gyumolcs@mvh.gov.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2014. május 14. 

 

 

 

Palkovics Péter 

elnök 

mailto:zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu
http://www.mvh.gov.hu/
mailto:zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu
mailto:zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu

