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Vidékfejlesztési minisztérium az idei tanévben 

tovább folytatja az uniós társfinanszírozású 

Európai iskolagyümölcs-programot, melynek 

keretében az általános iskolák 1-6. osztályos 

tanulói minden héten friss gyümölcsben, 

gyümölcslében részesülhetnek. A program 

elősegíti a résztvevő gyerekek egészséges 

életmódra nevelését és helyes táplálkozási 

szokásaik kialakítását. Ennek köszönhetően segítségükre lehet az elhízás elleni küzdelemben 

és az ezzel összefüggő betegségek megelőzésében. 

A program célja és kedvezményezettjei 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. 

évfolyamán tanuló gyermekek vehetnek részt a programban, melynek célja, hogy az érintett 

tanulókkal megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a 

korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási 

szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez. 

A program időtartama 

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek az idei tanévben a következők: 

 I. teljesítési időszak: 2019.09.02 – 2019.09.29. 

 II. teljesítési időszak: 2019.09.30 – 2019.12.15. 

 III. teljesítési időszak: 2020.01.13 – 2020.03.29. 

 IV. teljesítési időszak: 2020.03.30 – 2020.05.03. 

Tanítási évenként legalább 3 teljesítési időszakban kell gyümölcsöt kapniuk a részt vevő 

gyerekeknek.   

http://www.iskolagyumi.hu/node/1


Az I. és a IV. időszakban legalább 3 hétig, míg a II. és a III. időszakban legalább 8 hétig kell 

terméket kiosztani, tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 termék adható. 

A gyöngyösi székhelyű Gyöngyfruct KFT látja el intézményünket gyümölccsel, aki az 

iskolagyümölcs–program bevezetésétől kezdve (2009-től) vesz részt az általános iskolákat 

érintő gyümölcsellátásban. 

A 2009/2010-es tanévben 9 gyöngyösi és Gyöngyös környéki iskolának szállított, majd 2010-

től folyamatosan bővült iskoláink száma Heves megye területén. 

A 2013/14-es tanévben már 59 helyszínre (tagintézményekkel együtt) szállít. Így immár 9387 

fő alsó és felső tagozatos tanulóhoz jut el az általuk termesztett kiváló minőségű alma. 

A 2014-es tanévtől a szállítandó termékek közé bekerült a 2 dl-es kiszerelésű 100%-os 

gyümölcslé, melyet saját termelésű almából, tartósítószer és többlet cukor hozzáadása nélkül 

készít bérgyártásban. 

Céljuk, hogy a felnövekvő nemzedék zöldség, gyümölcs- fogyasztásának szokásait 

megalapozzák és egészséges életmódjának ösztönzésének részesei lehessenek. 

 


