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TÁJÉKOZTATÓ
a 2020/2021. tanévi óvoda- és iskolatej program keretében a COVID-19 vírus okozta
rendkívüli helyzet miatt elmaradó szállításokról
A COVID-19 vírus okozta rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. tanévi óvoda- és iskolatej program (a
továbbiakban: program) keretében biztosított tej és tejtermékeknek az egyes nevelési-oktatási intézményekbe
történő kiszállítása bizonytalanná vált. Az éppen aktuális, lokális vírushelyzet és a fertőzésekre vonatkozó
információk alapján egyedi döntések születhetnek az intézmények látogatásának korlátozásáról vagy intézményi
teljes tantermen kívüli oktatás elrendeléséről, a digitális tanrendre történő áttérésről.
A fenti körülmények bekövetkezése esetén a szállítások és az érintett kifizetési kérelmek benyújtása során az
alábbiakban részletezett eljárások követését kérjük.
1. Egy adott feladatellátási helyen (a továbbiakban: intézményben) ideiglenesen szünetel az oktatás, de a
kieső tanítási/nevelési napokat későbbi napokon bepótolják
Amennyiben egy intézmény ideiglenesen bezárásra kerül, azonban a bezárás miatt kieső tanítási/nevelési
napokat későbbi napokon bepótolják, akkor a program keretében a bezárás idején, a bezárt intézménybe ki
nem szállított termékek kezelésére az alábbi lehetőségek állnak fenn:
1.1. A bezárt intézmény fenntartójához tartozó egy vagy több más intézménybe kerül leszállításra a
termékmennyiség azokon a napokon, amikor a bezárt intézménybe is történt volna a szállítás
vagy rövid időn belül
Az intézménybezárás miatt le nem szállított termékmennyiség más intézmény részére történő átadása
megtörténhet ugyanazokon a napokon, amikor a termékeket a bezárt intézménybe is szállították volna,
de lehetőség van más napokon, néhány nappal később is átadni a termékeket. (A követhetőség és a
megfelelő adminisztráció érdekében célszerű szállítási időszakon belül elvégezni a termékek átadását,
azonban ha az átadó intézmény a szállítási időszak végén zár be, akkor lehetőség van a következő
szállítási időszakban elvégezni a termékek átadását másik intézmény(ek) részére.)
A bezárt intézménybe leszállítani nem tudott termékeket csak olyan intézmény(ek) számára lehet
átadni, amely átvevő intézmény(ek) részére az adott termékkategóriájú termékek a szállítási
szerződés(ek) jóváhagyása iránti kérelemre hozott döntésben szintén jóvá lettek hagyva (például ha a
bezárt intézménybe a bezárás ideje alatt tejet, kefirt és sajtot kellett volna szállítani, akkor ezeket a
termékeket olyan átvevő intézmény(ek)nek lehet csak átadni, amely intézmény(ek)be a szállító
egyébként is szállít tejet, kefirt és sajtot).
Felhívjuk a szállítók figyelmét, hogy amennyiben a bezárt intézmény kedvezményezettjeinek ellátása
esetén az óvoda-és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a
továbbiakban: FM rendelet) 15. § (3) bekezdésében található maximális bruttó vételárak érvényesek,
azonban az átvevő intézmény(ek) kedvezményezettjei után a 15. § (2) bekezdésében szereplő
maximális bruttó vételár szerint történik a támogatási összeg megállapítása, akkor a tanév végére
előfordulhat, hogy a szállítási szerződés(ek) jóváhagyása iránti kérelemre hozott döntésben megadott,
a teljes tanévre vonatkozóan igényelhető támogatási összeg felső határa túllépésre kerül. Ebben az
esetben az igényelhető támogatási összeg felső határát meghaladó támogatási összeget a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) elutasítja!
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beiratkozott gyermekek létszámát figyelembe véve egy tanítási/nevelési napon egy gyermek
maximum 0,25 liter tejegyenértékű termékmennyiséget kaphat!
Az intézmény bezárását követően benyújtott kifizetési kérelem mellékleteként szükséges csatolni egy
igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy az adott intézményt mikor és milyen hosszú
időszakra zárták be. Ez az igazoló dokumentum lehet akár az érintett intézmény képviselője vagy a
fenntartó képviselője által kiállított 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, a bezárt intézménynek (OM azonosító, feladatellátási hely kód,
feladatellátási hely neve és címe), továbbá tartalmaznia kell a bezárás pontos időtartamát. A
fentieknek megfelelően, például az érintett intézménytől kapott telefonos értesítés alapján a szállító
által kiállított nyilatkozatot a Kincstár nem fogadja el, ezért kérjük, hogy a szállító minden esetben
kérjen írásos, papír alapú vagy e-mail-es megerősítést a telefonon kapott információkról!
A kifizetési kérelembe nem szükséges az átadott mennyiségről külön igazoló dokumentumot
benyújtani, egyszerűen csak annyi a teendő, hogy az átadott mennyiség az átvevő intézmény(ek)
részére kerüljön leszámlázásra (nem szükséges a többi szállítástól elkülönített számlát kiállítani róla!)
és értelemszerűen az átadott mennyiség a kérelemben is az átvevő intézmény(ek) részére kiszállított
termékmennyiségként, az átvevő intézmény(ek) alá kerüljön berögzítésre.
Egy adott szállítási időszakra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelemben továbbra is kizárólag az
adott időszakban kiszállított és kiosztott termékmennyiségek alapján igényelhető támogatás! (Tehát
például amennyiben a bezárt intézménybe az I. szállítási időszakban leszállítani nem tudott
termékmennyiség csak a II. szállítási időszakban kerül átadásra egy vagy több másik intézmény
számára, akkor az átadott mennyiséget csak a II. szállítási időszakra vonatkozó kifizetési kérelemben
lehet elszámolni.)
Fontos! Ebben az esetben nincs arra lehetőség, hogy a bezárással érintett intézményben elmaradt
tanítási/nevelési napok bepótlására kijelölt napokon a gyermekek ellátásban részesüljenek, tekintettel
arra, hogy a bezárás miatt elmaradt tanítási/nevelési napokra jutó termékek egy vagy több másik
intézmény részére már kiosztásra kerültek.
1.2. A bezárt intézménybe a bezárás ideje alatt leszállítani nem tudott termékek azokon a
tanítási/nevelési napokon kerülnek kiszállításra, amikor a kieső napokat az intézmény bepótolja
Az intézmény bezárását követően benyújtott első kifizetési kérelem mellékleteként szükséges csatolni
egy igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy az adott intézményt mikor és milyen hosszú
időszakra zárták be (az igazoló dokumentum kötelező tartalmi elemeit az 1.1 pont tartalmazza).
Ebben az esetben a kieső napok pótolásának pontos ütemezéséről történt döntést követően benyújtásra
kerülő első kifizetési kérelem mellékleteként szükséges csatolni egy igazoló dokumentumot arra
vonatkozóan, hogy az adott intézmény esetében mely napokon történik meg a bezárás miatt kiesett
tanítási/nevelési napok bepótlása. Ez az igazoló dokumentum lehet az intézmény részéről a szállító
felé küldött levél vagy e-mail, de lehet az intézményvezető vagy a fenntartó részéről kiállított
nyilatkozat is.
A kifizetési kérelem mellékleteként nem szükséges a bepótolt napokon kiosztott
termékmennyiségekről külön igazoló dokumentumot benyújtani. Annyi a teendő, hogy a bepótolt
napokon kiszállított termékmennyiség kerüljön az adott intézmény részére leszámlázásra (nem
szükséges a többi szállítástól elkülönített számlát kiállítani róla!), a bepótolt napok számával meg kell
növelni az adott szállítási időszakra vonatkozó kiosztási napok számát, továbbá értelemszerűen a
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termékmennyiséggel.
Egy adott szállítási időszakra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelemben továbbra is kizárólag az
adott időszakban kiszállított és kiosztott termékmennyiségek alapján igényelhető támogatás!
2. Egy adott intézménynek csak bizonyos osztályaiban/évfolyamán kerül elrendelésre ideiglenesen
tantermen kívüli oktatás
A feladatellátási hely tantermen kívüli oktatással nem érintett osztályaiban/évfolyamain aktuálisan
jelenlévő gyermekek részére kerül leszállításra a teljes intézmény számára megrendelt
termékmennyiség.
A kifizetési kérelembe nem szükséges ezt az esetet külön jelezni. Úgy kell tekintetni a helyzetre, mint egy
nagyobb létszámú hiányzásra, amikor is a beiratkozott gyermeklétszámnak megfelelően megrendelt
termékmennyiséget az adott napon aktuálisan jelen lévő gyermekek részére teljes egészében szét lehet
osztani.
A leszállított mennyiség után a szokásos módon ki kell állítani a számlát, majd a kifizetési kérelembe
leszállított és kiosztott mennyiséget szintén a szokásos módon kell felrögzíteni az adott intézmény részére
kiszállított termékmennyiségként, az adott intézmény alá.
Fontos! Ebben az esetben nincs arra lehetőség, hogy a tantermen kívüli oktatás által érintett
osztályok/évfolyamok tanulói számára a tantermen kívüli oktatás leteltét követően a meg nem kapott
termékek utólagosan bepótlásra kerüljenek, tekintettel arra, hogy a tantermen kívüli oktatás ideje alatt az
intézményben jelen lévő tanulók számára ez az érintett termékmennyiség már kiosztásra került.
3. Egyes intézmények teljesen bezárnak és az intézményben ideiglenesen tantermen kívüli oktatás kerül
bevezetésre
Amennyiben egyes intézmények teljesen bezárásra kerülnek és a bezárt intézményekbe járó valamennyi
gyermek számára tantermen kívüli oktatás kerül bevezetésre, akkor az 1.1 pontban részletezett eljárás
alkalmazandó.

Amennyiben a fentiekben felsorolt esetek valamelyikének bekövetkezése miatt – a javasolt megoldási
lehetőségek alkalmazása ellenére – nem sikerül egy adott fenntartó viszonylatában az egyes összevont
termékkategóriákra vonatkozóan jóváhagyott termékmennyiségek 80%-át teljesíteni, akkor az egyes
kifizetési kérelmek mellékleteként benyújtott igazoló dokumentumokban foglaltak alapján a Kincstár az
alulteljesítés miatt az FM rendelet 17. § (9) bekezdése alapján kiszabható szankció megállapításától eltekint.
Amennyiben az alulteljesítés oka nem a jelen tájékoztató 1., 2. vagy 3. pontjában részletezett eset bekövetkezése
volt, hanem egyéb más okból nem tudta a szállító a szerződésben fenntartónként jóváhagyott mennyiségek
legalább 80%-át teljesíteni, úgy az FM rendelet rendelkezéseinek megfelelően kerül sor a szankció
alkalmazására.

Magyar Államkincstár

