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Az uniós iskolatej- és iskolagyümölcs-program 
tapasztalatai Magyarországon

STUMMER ILDIKÓ – ISÉPY ANETT – MÁNDI-NAGY DÁNIEL – 
NÉMETH NOÉMI

Kulcsszavak: iskolatej, iskolagyümölcs, kérd íves felmérés, klaszteranalízis, 

faktoranalízis.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Az iskolatej- és iskolagyümölcs-program magyarországi tapasztalatainak vizsgá-
lata során megállapítást nyert, hogy a közoktatási intézmények alapvet en elégedettek 
voltak mindkét programmal, és szívesen vesznek részt azokban. A kérd íves felmérés-
ben részt vev  beszállítók, illetve iskolák hasonlóan ítélték meg az iskolatej- és az isko-
lagyümölcs-programot. Az iskolák a programok jótékony hatását els sorban abban 
látják, hogy a gyerekek rendszeresebben fogyasztanak gyümölcsöt és tejterméket, ja-
vult a hátrányos helyzet! gyerekek táplálkozása. Ugyanakkor a beszállítók és az okta-
tási intézmények is egyetértettek abban, hogy az iskolatej- és iskolagyümölcs-program-
ban való részvétel növelte az adminisztrációs terheket, ezért a nagyobb hatékonyság 
érdekében szükséges a programokhoz kapcsolódó adminisztráció egyszer!sítése. 

Az iskolatej-, illetve az iskolagyümölcs-programban való részvétel értékelésének 
faktoranalízisét az iskolák körében végeztük el, és egyaránt három faktort képez-
tünk: egészség, kapcsolat és szociális helyzet. Mindkét program esetében a kapcsolat 
faktora szerepelt a legnagyobb súllyal. 

Az iskolák iskolatejprogramban történ  részvételét klaszteranalízissel vizsgál-
va azt az eredményt kaptuk, hogy az iskolák csaknem 23 százaléka mindhárom fak-
tort egyszerre fontosabbnak tartotta az átlagosnál, míg az iskolagyümölcs-program 
tekintetében egyetlen iskola sem volt, amelyik a három faktort egyszerre vélte volna 
az átlagosnál fontosabbnak. 

BEVEZETÉS

Az iskolatej-, illetve iskolagyümölcs-
programot az Európai Unió egyrészt azzal 
a céllal hozta létre, hogy el segítse a piac 
stabilizálását, másrészt az iskolatej és is-
kolagyümölcs biztosításával egészséges 
termékekkel lássa el a gyerekeket és hozzá-
járuljon egészséges táplálkozási szokásaik 
kialakításához, egészségi állapotuk és élet-
min ségük javulásához (Európai Számve-
v szék, 2011). Magyarországon az iskolatej 
gondolata 1927-ben vet dött fel el ször, 
a tejakciót a II. világháború szakította 
meg. A tényleges iskolatejprogram csak 

az 1990-es évek elején indult újra, majd 
kisebb szünet után, 2004. május 1-jét l 
kezd dött az uniós iskolatejprogram. Az 
iskolagyümölcs-program lényegesen rö-
videbb múltra tekint vissza, a 2009/2010. 
tanévt l m!ködik az EU-ban és Magyar-
országon is.

Munkánk célja az iskolatej- és iskolagyü-
mölcs-program magyarországi tapasztala-
tainak bemutatása volt. Els sorban arra a 
kérdésre kerestük a választ, hogy az isko-
lák és a beszállítók miért vesznek részt a 
programokban, illetve azokról milyen ta-
pasztalatot szereztek. 
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VIZSGÁLATI MÓDSZER

Az iskolatej-, illetve az iskolagyümölcs-
programban részt vev  iskolák és beszállí-
tók körében kérd íves felmérést végeztünk. 
A kérd ívekben kiemelt szerepet kapott az 
iskolatej-, illetve az iskolagyümölcs-prog-
ramba való belépés szempontjainak, vala-
mint a programokban történ  részvétel ér-
tékelésének a vizsgálata. A kérd ívek ösz-
szeállításakor Þ gyelembe vettük az iskola-
tej keresletére és kínálatára vonatkozó, Né-
metországban végzett vizsgálat tapasztala-
tait (Christoph et al., 2009; Salamon et al., 
2010; Weible, 2010), továbbá Dudás (2009) 
más témában készült felmérését. Vizsgála-
taink az iskolatejprogram esetében a 2011. 
évre, az iskolagyümölcs-program tekinte-
tében a 2010/2011. tanévre vonatkoznak. 
Az iskolatej-, illetve iskolagyümölcs-prog-
ramban történ  részvétel szempontjainak 
és eredményeinek vizsgálatához 7 fokozatú 
Likert-skálát használtunk.

A kérd ívek kiértékelése egyrészt a leíró 
statisztika eszközeivel (átlag, szórás, relatív 
szórás), másrészt többváltozós matemati-
kai statisztikai módszerekkel (faktoranalí-
zis, klaszteranalízis) történt. Az utóbbiak-
hoz a MINITAB 15 ingyenesen letölthet  
programcsomagot használtuk fel. 

Az iskolatej-, illetve iskolagyümölcs-
programba való belépés szempontjainak és 
a programokban történ  részvétel értékelé-
sének faktoranalízissel történ  vizsgálatát 
csak az iskolák körében végeztük el, mivel a 
beszállítók esetében a kis mintaszám miatt 
nem állt rendelkezésre elegend  adat. A fak-
torok számát els  lépésben a sajátértékek 
alapján határoztuk meg (scree plot). Ahány 
faktor sajátértéke nagyobb volt egynél, any-
nyi faktort használtunk. A vizsgálatot azo-
nos módszerrel végeztük el valamennyi 
esetben, varimax rotációs eljárással.

Megvizsgáltuk az egyes változók kom mu-
nalitását is, amely azt jelzi, hogy egy válto-
zó varianciájának az összes faktor mekkora 
részét magyarázza. Sajtos és Mitev (2007) 

SPSS programra alapozott munkájában 
megállapítja, hogy a végs  kommunalitás 
értékének minimálisan 0,25-nek kell len-
nie, míg más szerz k szerint (Jánosa, 2011) 
a 0,5 alatti kommunalitással rendelkez  
változóknak nincs elegend  magyarázó 
erejük. Elemzésünk során a 0,5 feletti ér-
téket tekintettük irányadónak. 

A faktorokra azok a változók a jellemz -
ek, amelyeknek nagy a faktorsúlya. Sz!cs 
(2004) szerint a faktorok és a változók kö-
zött akkor szigniÞ káns a kapcsolat, ha a 
faktorsúly abszolút értéke 0,7-nél nagyobb 
(0,72 = 0,49). Vizsgálataink során ennek 
Þ gyelembevételével azonosítottuk a fakto-
rokat. 

A faktoranalízis eredménye alapján vé-
geztük el a programokban részt vev  isko-
lák klaszteranalízisét, amelynek során a 
nagy mintaszám miatt a k-közép módszert 
alkalmaztuk. A klaszterek számát elméleti 
megfontolások alapján határoztuk meg. A 
klaszterelemzést négy, öt és hat klaszterre 
is elvégeztük, cikkünkben a szakmai szem-
pontból legjobban értékelhet  eredményt 
mutatjuk be. 

ISKOLATEJPROGRAM

Az iskolatejprogramban, 2011-ben 24 
beszállító vett részt, amelyek közül az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár-
információs Rendszerének (AKI PÁIR) 
tíz tejfeldolgozója töltötte ki a kérd ívet. 
A beszállítók az iskolatejprogramba tör-
tén  belépés szempontjai között els  he-
lyen említették, hogy az elvárt min séget 
rendszeresen biztosítani tudják (6,7 pont). 
Az „elvárt min ség” a jogszabályban el -
írt min ségi követelmények teljesítését 
jelentette. A kérd ív összeállításakor már 
feltételeztük, hogy ez a kérdés magas pont-
számot ér el mind a belépés szempontjai, 
mind a program értékelése között. Ugyan-
akkor szükségesnek tartottuk, hogy meg-
kérdezzük err l a beszállítókat (tejfeldolgo-
zókat), mert a személyes konzultáció során 
az egyik tejfeldolgozó az ömlesztett sajtra 
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vonatkozó termékspeciÞ kációt betartha-
tatlannak ítélte. Megjegyezzük, hogy a 
39/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosította 
az ömlesztett sajtokra vonatkozó el íráso-
kat. A tejfeldolgozók a közepesnél (4 pont) 
fontosabbnak tartották, hogy a program 
növeli a vállalat ismertségét (6 pont), il-
letve a tej és tejtermékek iránti keresletet 
(5,3 pont), biztos értékesítést jelent 
(5,3 pont), kedvez  árbevételt biztosít 
(4,5 pont) és a kiszállítást is könnyen meg 
tudják oldani (4,1 pont). Lényegesen ala-
csonyabb pontszámmal a hetedik, illetve 
nyolcadik helyre került a „nem növeli az 
adminisztrációs terheket” (2,3 pont) és a 
„hozzájárulhat a felesleg levezetéséhez” 
(2 pont).

A programban történ  részvétel értéke-
lése során (1. táblázat) csaknem maximális 
pontszámmal (6,9) – az el z ekben leír-
taknak megfelel en – az elvárt min ség 
rendszeres biztosítása került az els  hely-
re. A tejfeldolgozók szinte teljes mértékben 
egyetértettek azzal, hogy minden iskolá-
nak részt kellene vennie a programban 
(6,4 pont). A közepesnél (4 pont) magasabb 
pontszámot kapott a problémamentes 
kiszállítás, az árbevétel, illetve a vállalat 
ismertségének növekedése, ugyanakkor 

a többi tényez t kevésbé tartották fontos-
nak, ezt jelzik a lényegesen alacsonyabb 
pontszámok. A programban való részvé-
tel növelte az adminisztrációs terheket 
(2,6 pont). Az iskolatejprogram legkevés-
bé a felesleg levezetéséhez járult hozzá 
(1,8 pont). 

Az iskolatejprogramba való belépés 
szempontjait és a programban történ  
részvétel értékelését összehasonlítva a kö-
vetkez ket állapítottuk meg:
" A programban való részvétel, az el ze-

tes várakozásokkal szemben, nem növelte 
jelent sen az értékesítés biztonságát. Ez 
els sorban abból adódhat, hogy a tej érté-
kesítésén belül az iskolatej kis részarányt 
képvisel. 
" Az iskolatejprogram keretében a várt-

nál jobban n tt az árbevétel. 
" A vállalat ismertsége nem változott lé-

nyegesen az iskolatejprogramban való rész-
vétellel. Ezt az okozhatta, hogy a program 
hatása csak hosszú távon érvényesülhet. 
" Az iskolatejprogram egyel re a vártnál 

kisebb mértékben növelte a tejtermékek 
iránti keresletet. Ez a hatás el reláthatóan 
hosszabb távon lesz érzékelhet , amelynek 
elérésében a kommunikáció er sítése is 
fontos lenne. 

Rangsor Értékelés Átlag Szórás Relatív 
szórás

1. Az elvárt min séget rendszeresen biztosítottuk 6,90 0,32 0,05

2. Minden iskolának részt kellene vennie az 
iskolatejprogramban

6,40 1,90 0,30

3. A kiszállítás problémamentes volt 5,90 1,10 0,19

4. N tt az árbevétel 5,10 1,85 0,36

5. A vállalat ismertsége n tt 4,80 1,55 0,32

6. Javult az értékesítés biztonsága 3,50 1,51 0,43

7. N tt a tej és tejtermékek iránti kereslet 3,40 1,26 0,37

8. Nem növelte jelent sen az adminisztrációs terheket 2,60 1,84 0,71

9. Hozzájárult a felesleg levezetéséhez 1,80 1,62 0,90

1. táblázat
Az iskolatejprogramban való részvétel értékelésének rangsora az iskolatej beszállítóinak 

körében

Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások



437Stummer – Isépy – Mándi-Nagy – Németh: Az  uniós iskolatej- és iskolagyümölcs-program tapasztalatai

A felmérésben szerepl  tejfeldolgozók 
körében a 2,8 százalékos zsírtartalmú, 
ízesítés nélküli iskolatej átlagos el állítási 
költsége 18,50 forint/dl, a szállítási költ-
sége 2,90 forint/dl (költségek összesen 
21,40 forint/dl), az értékesítési ára 
22,30 forint/dl volt 2011-ben (2. táblázat). 
Ha a tejfeldolgozó hosszanfriss, tartós 
iskolatejet állít el , akkor a ritkább szál-
lítás miatt csökkenthet  a szállítási költ-
ség. A 2011. évi iskolatejprogramról szóló 
44/2010. (XII. 22.) VM rendelet szerint a 
támogatás alapja a szerz dés szerinti brut-
tó vételár, de legfeljebb 27,60 forint/dl,
 amelynek nettó értéke – a 18 százalékos 
áfa Þ gyelembevételével – 23,40 forint/dl. 
A legmagasabb értékesítési ár mellett a leg-
nagyobb a nyereség, így több tejfeldolgozó 
ezen az áron értékesítette az iskolatejet. Az 
alacsonyabb értékesítési ár valószín!leg a 
közbeszerzési pályázatok esetében történ  
versenyb l adódott. Az iskolatej átlagos ér-
tékesítési ára áfa nélkül 5 százalékkal volt 
alacsonyabb, mint a támogatás maximális 
értéke. A megkérdezett tejfeldolgozók de-
ciliterenként csaknem 1 forint nyereséget 
értek el az iskolatej értékesítése során. 

Az iskolatejprogramhoz történ  csat-
lakozás szempontjait hasonló módszerrel 
vizsgáltuk az iskolák körében is, mint a 
beszállítók esetében. A kérd ívet 813 isko-
lába küldtük ki, a válaszadó iskolák száma 
283 volt. A felmérésben szerepl  iskolák a 
programban történ  részvétel szempont-
jai közül a legfontosabbnak azt tartották, 
hogy el segíti a gyerekek rendszeres tejfo-
gyasztását (6,26 pont), a második helyre az 
egészségesebb táplálkozási szokások el se-

gítése került (6,24 pont). Az iskolák 60 szá-
zaléka mindkét szempontot kiemelked en 
fontosnak vélte (7 pont). Az oktatási intéz-
mények a harmadik helyre a segítséget je-
lenthet a családoknak (5,84 pont), a negye-
dik helyre a hátrányos helyzet! gyerekek 
arányát (5,67 pont) rangsorolták. Az ötödik 
helyen a tanulók Þ zikai és szellemi teljesí-
t képességére gyakorolt kedvez  hatás állt 
(4,79 pont), megel zve a túlsúlyosság, elhí-
zás elleni küzdelem segítését (4,20 pont).

A kérd ív összeállításakor az iskola és a 
szül k közötti kapcsolatra vonatkozó állítá-
sokat is megfogalmaztunk, mivel a nevelé-
si célok megvalósítása, a helyes módszerek 
megválasztása érdekében elengedhetetlen 
a szül k és a tanárok együttm!ködése. Az 
iskolák az átlagosnál (4 pont) kevésbé lát-
ták fontosnak azt, hogy az iskolatejprogram 
hozzájárulhat az iskola és a szül k közötti 
kapcsolat (együttm!ködés) esetleges javu-
lásához (3,57 pont). 

Az iskolatejprogramban való részvétel 
értékelése során a válaszadók kiemelke-
d nek tartották a rendszeres tejfogyasztás 
el segítését, továbbá a hátrányos helyzet! 
gyerekek táplálkozásának javulását (3. táb-
lázat). A közepesnél magasabb pontszámot 
ért el a „segítséget jelent a családoknak”, 
valamint az „egészségesebb táplálkozási 
szokásokat alakított ki”. Átlagos pontszá-
mot (4) kapott a programnak a tanulók Þ -
zikai és szellemi teljesít képességére gya-
korolt kedvez  hatása. 

Az iskolatejprogramba való belépés 
szempontjait és a programban történ  
részvétel értékelését összehasonlítva az 
alábbi következtetések vonhatók le:

El állítási 
költség

Szállítási 
költség

Költségek összesen Értékesítési ár Értékesítési ár és költségek 
különbsége

18,50 2,90 21,40 22,30 0,90

2. táblázat
A 2,8 százalék zsírtartalmú, ízesítés nélküli iskolatej el állítási és szállítási költsége, 

valamint értékesítési ára 2011-ben 
(M. e.: HUF/dl)

Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások
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" Az iskolák el zetes várakozásai kevés-
bé teljesültek, mivel az iskolatejprogramba 
történ  belépés szempontjaira általában 
magasabb pontszámot adtak, mint a prog-
ramban való részvétel értékelésére. 
" A program leginkább a gyerekek 

rendszeres tejfogyasztásához járul hozzá 
(6 pont feletti értékek). 
" Az iskolák a szempontok között a má-

sodik helyre sorolták az egészségesebb táp-
lálkozási szokások kialakítását (6,24 pont), 
míg ugyanez a program értékelése között 
csak az ötödik helyre került (5,41 pont). 

A válaszadó iskolák örültek a lehe-
t ségnek és alapvet en elégedettek az 
iskolatejprogrammal. A program nagy 
el nyét abban látják, hogy a hátrányos 
helyzet! gyerekek is kapnak minden nap 
tejet. Ugyanakkor az iskolatejprogramban 
való részvétel az önkormányzatok pénz-
ügyi lehet ségeit l is függ, és sok olyan 
település van, ahol emiatt nem tudnak 
élni a lehet séggel. Az iskolák 71 százalé-
ka teljes mértékben egyetértett azzal, hogy 
minden iskolának részt kellene vennie az 
iskolatejprogramban. 

Az iskolatejprogramban való 
részvétel értékelésének faktor- és 

klaszteranalízise

Az iskolatejprogramban történ  részvétel 
értékelésének faktor- és klaszteranalízisét 
az iskolák körében elvégezve 3 faktort kap-
tunk (4. táblázat). Az 1. faktor a kapcsolat 
faktora volt, amely az összes változó szó-
rásnégyzetének 27 százalékát magyarázta. 
A 2. faktor az egészséghez kapcsolódott, és 
24,3 százalékos magyarázó er vel rendel-
kezett. A faktorsúlyuk alapján nem szig-
niÞ káns változók közül háromnak ebben a 
faktorban volt a legnagyobb a faktorsúlya. A 
3. faktorba került a családok szociális hely-
zete (magyarázott variancia 19 százalék).

A faktoranalízis eredménye alapján el-
végeztük az iskolák klaszterelemzését. Az 
1. klaszterbe tartozó válaszadók az egész-
ségre gyakorolt kedvez  hatásban látták 
els sorban az iskolatejprogram eredmé-
nyességét. Ezzel szemben a 2. klaszterbe 
azok az iskolák kerültek, amelyek az iskola 
és a szül k, illetve az intézményfenntar-
tók közötti kapcsolat javulását tartották a 
legfontosabbnak. A 3. klaszter valamennyi 

Rangsor Értékelés Átlag Szórás Relatív 
szórás

1. Minden iskolának részt kellene vennie az 
iskolatejprogramban 

6,24 1,52 0,24

2. A gyerekek rendszeresebben fogyasztanak tejet, 
tejterméket

6,10 1,20 0,20

3. A hátrányos helyzet! gyerekek táplálkozása javult 6,05 1,42 0,23

4. Segítséget jelent a családoknak 5,73 1,41 0,25

5. Egészségesebb táplálkozási szokásokat alakított ki 5,41 1,51 0,28

6. Javult a tanulók Þ zikai, szellemi teljesít képessége 4,00 1,59 0,40

7. Hozzájárult a túlsúlyosság, elhízás elleni 
küzdelemhez

3,88 1,52 0,39

8. Az iskolában lév  büféket, italautomatákat keveseb-
bet látogatják a gyerekek

3,51 2,09 0,59

9. Javult az iskola és a szül k közötti kapcsolat 3,50 1,85 0,53

10. Javult az iskola és az intézményfenntartó kapcsolata 3,35 1,99 0,59

3. táblázat
Az iskolatejprogramban való részvétel értékelésének rangsora az iskolák körében

Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások
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szempontból átlagos volt. A 4. klasztert a 
családok szociális helyzetének javulása jel-
lemezte, míg az 5. klaszterben valameny-
nyi faktort fontosnak vélték az iskolák. A 
6. klaszterbe sorolt válaszadók szerint a 
program hatására a családok szociális 
helyzete nem javult, a másik két tényez t 
pedig átlagosnak tekintették (5. táblázat).

ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM

A 2010/2011. tanévben 33 beszállító 
vett részt az iskolagyümölcs-programban, 
ezek közül a kérd ívet 21-en töltötték ki. 

Az iskolagyümölcs beszállítói egy kivéte-
lével valamennyi szempontot a közepesnél 
(4 pont) lényegesebbnek tartották, amikor 
arról döntöttek, hogy csatlakoznak a prog-
ramhoz. Kiemelked en fontosnak ítélték 
meg, hogy a helyi és környékbeli gyereke-
ket helyben termett gyümölcsökkel lássák 
el (6,81 pont). A második legfontosabb mo-
tivációs tényez  az értékesítés biztonsága 
volt (6,24 pont). A harmadik helyen állt az 
elvárt min ség rendszeres biztosítása (5,81 
pont). A beszállítók el zetes várakozása 
szerint a program kedvez  árbevételt biz-

Megnevezés 1. faktor:
kapcsolat

2. faktor:
egészség

3. faktor:
szociális 
helyzet

Kommu-
nalitás

Egészségesebb táplálkozási szokásokat alakí-
tott ki

0,154 –0,833 –0,043 0,719

A gyerekek rendszeresebben fogyasztanak te-
jet, tejterméket

   –0,090 –0,608 –0,508 0,636

Hozzájárult a túlsúlyosság, elhízás elleni 
küzdelemhez

0,410 –0,683 –0,144 0,655

Javult a tanulók Þ zikai, szellemi 
teljesít képessége

0,461 –0,689 –0,126 0,703

A hátrányos helyzet! gyerekek táplálkozása 
javult

0,047 –0,186 –0,867 0,789

Javult az iskola és az intézményfenntartó 
kapcsolata

0,871 –0,125 –0,072 0,780

Segítséget jelent a családoknak 0,366 –0,025 –0,780 0,742

Javult az iskola és a szül k közötti kapcsolat 0,854 –0,166 –0,208 0,800

Az iskolában lév  büféket, italautomatákat keve-
sebbet látogatják a gyerekek

0,627 –0,319 –0,078 0,501

Magyarázott variancia (százalék) 27,0 24,3 19,0 70,3

4. táblázat
Az iskolatejprogramban való részvétel értékelésének faktoranalízise

5. táblázat
A klaszterek jellemz i

Megjegyzés: Principal Component Factor Analysis, Varimax Rotation
Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások

Jelmagyarázat: + fontos, o átlagos, – nem fontos
Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások

Faktorok 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 6. klaszter

Kapcsolat – +  – +  

Egészség + –  – +  

Szociális helyzet  –  + + –

Iskolák részaránya (%) 14,8 12,1 22,7 19,9 22,7 7,8
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tosít, illetve növeli az alma iránti keresletet 
(5,57 pont). Az ötödik helyre a „kiszállítás 
könnyen megoldható” került (5,38 pont). A 
beszállítók szívesen vesznek részt a kísér  
programokban is (5,29 pont), ugyanakkor 
számítottak arra, hogy a program növeli az 
adminisztrációs terheket (2,9 pont).

A programban való részvétel értékelése 
során (6. táblázat) a beszállítók csaknem 
teljes mértékben egyetértettek azzal, hogy 
minden iskolának részt kellene vennie 
a programban (6,52 pont). A kiszállítást 
problémamentesnek ítélték (6,48 pont), és 
az elvárt min séget is biztosítani tudták
(6 pont). A negyedik és ötödik helyre az 
értékesítés biztonságának javulását és a 
kísér  programokban való részvételt so-
rolták. A beszállító ismertségét a közepes-
nél (4 pont) nagyobb mértékben növelte 
a programban való részvétel, ezt jelzi az 
5,29-es pontszám. A program kisebb sze-
repet játszott az árbevétel növekedésében 
(4,81 pont), valamint az alma iránti kereslet 
fokozódásában (4,71 pont). A rangsorban az 
utolsó helyen 3,10 ponttal a „nem növelte 
jelent sen az adminisztrációs terheket” állt. 

Ha összehasonlítjuk a beszállítók szem-
pontjait és a programban való részvétel 

értékelését, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a beszállítók az el zetes várakozásaikhoz 
képest általában magasabbra értékelték 
azokat a tényez ket, amelyek a saját tevé-
kenységükhöz/munkájukhoz közvetlenül 
kapcsolódtak: 
" A kiszállítás könnyen megoldható 

(5,38 pont), illetve a kiszállítás probléma-
mentes volt (6,48 pont). 
" Az elvárt min ség rendszeresen bizto-

sítható (5,81 pont), illetve az elvárt min -
séget rendszeresen biztosítottuk (6 pont). 

A beszállítók ismertsége jobban n tt, 
mint el zetesen várták, továbbá a kísér  
programokat is sikeresebbnek értékelték, 
és a program a felesleg levezetését is a várt-
nál jobban segítette. Ugyanakkor a szem-
pontok között lényegesen nagyobb súllyal 
szerepeltek az alábbiak, mint a program-
ban való részvétel értékelésében:
" Biztos értékesítést jelent (6,24 pont), 

illetve javult az értékesítés biztonsága 
(5,67 pont).
" Növeli az alma iránti keresletet 

(5,57 pont), illetve n tt az alma iránti ke-
reslet (4,71 pont).
" Kedvez  árbevételt biztosít (5,57 pont), 

illetve n tt az árbevétel (4,81 pont).

Rang-
sor

Értékelés Átlag Szórás Relatív 
szórás

1. Minden iskolának részt kellene vennie az iskolagyümölcs-
programban

6,52 1,36 0,21

2. A kiszállítás problémamentes volt 6,48 1,36 0,21

3. Az elvárt min séget rendszeresen biztosították 6,00 1,48 0,25

4. Javult az értékesítés biztonsága 5,67 1,77 0,31

5. Szívesen vettek részt a kísér  programokban 5,62 1,86 0,33

6. A termel i csoport/termel i szervezet/társulás/termel  is-
mertsége n tt

5,29 1,74 0,33

7. N tt az árbevétel 4,81 1,94 0,40

8. N tt az alma iránti kereslet 4,71 1,59 0,34

9. Hozzájárult a felesleg levezetéséhez 4,48 1,63 0,36

10. Nem növelte jelent sen az adminisztrációs terheket 3,10 2,14 0,69

6. táblázat
Az iskolagyümölcs-programban való részvétel értékelésének rangsora az iskolagyümölcs 

beszállítóinak körében

Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások
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A vizsgált beszállítók körében az is-
kolaalma átlagos termelési költsége 
20,30 forint, a szállítási költsége 3,10 forint 
volt darabonként, a manipulálás (váloga-
tás, csomagolás stb.) költsége 4 forint alatt 
maradt. Az összes költség 27,20 forint volt, 
az igényelhet  támogatás bruttó összege 
37 forint/darab, ez áfa nélkül 29,60 forint/
darab. A támogatás és a költségek különb-
sége 2,40 forint volt (7. táblázat). 

A 2010/2011. tanévben az iskolagyü-
mölcs-programban 1727 iskola vett részt, 
ezek közül a kérd ívet 688 intézmény töl-
tötte ki. Az iskolagyümölcs-programba 
való bekapcsolódáskor az iskolák a legfon-
tosabbnak azt tartották, hogy a program 
el segíti a gyerekek rendszeres gyümölcs-
fogyasztását (6,67 pont), továbbá egészsé-
gesebb táplálkozási szokásokat alakíthat 
ki (6,55 pont). Az iskolák 79 százaléka tel-
jes mértékben igaznak tartotta (7 pont) a 
rendszeres gyümölcsfogyasztás el segíté-
sét, és 73 százaléka az egészséges táplál-
kozást. A harmadik szempont a hátrányos 
helyzet! gyerekek aránya volt, lényegesen 
kisebb (4,73) ponttal. A negyedik és ötödik 
tényez  pontszáma volt még 4 felett. Az is-
kolák a közepesnél (4 pont) kevésbé vélték 
fontosnak, hogy a gyerekek kevesebbet fog-
ják látogatni a büféket, automatákat (3,78 
pont), a kísér  programok kedvez  hatását 
(3,55 pont), továbbá az iskola és a szül k 
közötti kapcsolat er sítését (2,85 pont). A 
kísér  programokat a válaszadók 17 szá-
zaléka, a kapcsolatok javítását 29 száza-
léka egyáltalán nem találta lényegesnek 
(1 pont). 

Az iskolagyümölcs-programban való 
részvétel értékelése során (8. táblázat) azt 

tapasztaltuk, hogy az iskolák véleménye 
szerint a program leginkább a gyerekek 
rendszeres gyümölcsfogyasztásához já-
rult hozzá, ezt mutatja a 6,4-es átlag. Az 
iskolák 65 százaléka teljesen egyetértett 
azzal, hogy a program hatására a gyerekek 
rendszeresebben fogyasztanak gyümölcsöt 
(7 pont). A rangsorban a második helyen 
a „minden iskolának részt kellene vennie 
a programban” állt (6,27), ezzel az iskolák 
71 százaléka teljes mértékben egyetér-
tett. A harmadik helyre az egészségesebb 
táplálkozási szokások kialakítása került 
(5,74 pont). Átlag feletti pontszámmal 
szerepelt a hátrányos helyzet! gyerekek 
táplálkozásának javulása, a családoknak 
nyújtott segítség, valamint az elhízás, túl-
súlyosság leküzdéséhez történ  hozzájáru-
lás. A válaszadók a többi tényez t a köze-
pesnél kevésbé tartották fontosnak.

Az iskolagyümölcs-programba való belé-
pés szempontjainak és a programban való 
részvétel értékelésének összehasonlítása 
alapján a következ k állapíthatók meg:
" Az iskolák a szempontokra általában 

magasabb pontszámot adtak, mint a prog-
ramban való részvétel értékelésére, vagyis 
az el zetes várakozásaik kevésbé teljesül-
tek. 
" A legmagasabb pontszámot a szem-

pontok és az értékelés között egyaránt „a 
program rendszeres gyümölcsfogyasztást 
el segít  hatása” érte el. 
" Az oktatási intézmények az iskolagyü-

mölcs-program keretében megvalósuló kí sé-
r  programoknak kisebb jelent séget tulaj-
donítottak (4 alatti pontszám). Ennek okait 
nem vizsgáltuk, ugyanakkor megjegyezzük, 
hogy a program csak kétéves múltra tekint 

Termelési 
költség

Szállítási 
költség

Manipulálási 
költség

Költségek 
összesen

Támogatás nettó 
összege

Támogatás és költsé-
gek különbsége

20,30 3,10 3,80 27,20 29,60 2,40

7. táblázat
Az iskolaalma termelési, szállítási és manipulálási költsége a 2010/2011. tanévben

(M. e.: HUF/darab)

Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások
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vissza, és a kísér  intézkedések nevel  hatása 
hosszabb távon mutatkozhat meg.
" Az iskolagyümölcs-programba történ  

belépés szempontjai között a legalacso-
nyabb pontszámmal szerepelt a szül k be-
vonása a programba, így nem tulajdonítot-
tak neki jelent séget az iskolák. 

Az iskolagyümölcs-programban 
való részvétel értékelésének faktor- 

és klaszteranalízise

Az iskolagyümölcs-program értékelésé-
nek faktoranalízise során kapott 3 faktor 
az összes változó szórásnégyzetének 72,5 
százalékát magyarázta, és egy változó nem 

Rang-
sor

Értékelés Átlag Szórás Relatív 
szórás

1. A gyerekek rendszeresebben fogyasztanak gyümölcsöt 6,40 1,02 0,16

2. Minden iskolának részt kellene vennie az iskolagyümölcs-
programban

6,27 1,46 0,23

3. Egészségesebb táplálkozási szokásokat alakított ki 5,74 1,32 0,23

4. A hátrányos helyzet! gyerekek táplálkozása javult 5,15 1,79 0,35

5. Segítséget jelent a családoknak 4,70 1,89 0,40

6. Hozzájárult a túlsúlyosság, elhízás elleni küzdelemhez 4,06 1,61 0,40

7. A kísér  programok b vítették a gyerekek érdekl dési körét 3,51 1,70 0,48

8. Az iskolában lév  étel-, italautomatákat, büféket kevesebbet láto-
gatják a gyerekek

3,38 2,01 0,59

9. Javult az iskola és a szül k kapcsolata 2,94 1,67 0,57

8. táblázat
Az iskolagyümölcs-programban való részvétel értékelésének rangsora az iskolák körében

Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások

9. táblázat
Az iskolagyümölcs-programban való részvétel értékelésének faktoranalízise

Megjegyzés: Principal Component Factor Analysis, Varimax Rotation
Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások

Megnevezés 1. faktor:
kapcsolat, 
érdekl dés

2. faktor:
szociális 
helyzet

3. faktor:
egészség

Kommu-
nalitás

Egészségesebb táplálkozási szokásokat alakí-
tott ki

0,254 –0,106 –0,826 0,758

A gyerekek rendszeresebben fogyasztanak 
gyümölcsöt

    –0,032 –0,142 –0,866 0,771

Hozzájárult a túlsúlyosság, elhízás elleni 
küzdelemhez

0,519 –0,264 –0,496 0,584

A hátrányos helyzet! gyerekek táplálkozása 
javult

0,160 –0,874 –0,210 0,834

Segítséget jelent a családoknak 0,302 –0,854 –0,120 0,834

Javult az iskola és a szül k kapcsolata 0,749 –0,403 –0,033 0,725

A kísér  programok b vítették a gyerekek ér-
dekl dési körét

0,808 –0,111 –0,082 0,672

A gyerekek kevesebbet látogatják az étel-, 
italautomatákat, büféket

0,757 –0,141 –0,165 0,619

Magyarázott variancia (százalék) 28,0 22,4 22,1 72,5
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volt szigniÞ káns („hozzájárult a túlsúlyos-
ság, elhízás elleni küzdelemhez”). Az 1. fak-
tor az érdekl dés, kapcsolatok faktora volt, 
amely az összes változó szórásnégyzetének 
28 százalékát magyarázta. A 2. faktor a 
családok szociális helyzetét foglalta ma-
gában, és 22,4 százalékos magyarázó er -
vel rendelkezett. A 3. faktorba két változó 
került: az egészségesebb táplálkozási szo-
kások kialakítása, valamint a rendszeres 
gyümölcsfogyasztás el segítése. Ez a fak-
tor az egészség faktora, amelynek magya-
rázó ereje 22,1 százalék volt (9. táblázat). 

Klaszteranalízissel is csoportosítottuk az 
iskolákat (10. táblázat). Az 1. klaszter nem 
mutatott er teljes különbséget a faktorok 

mentén. A 2. klaszterbe azok az iskolák tar-
toztak, amelyek az iskolagyümölcs-prog-
ram eredményességét a családok szociális 
helyzetének javulásában és az egészségre 
gyakorolt kedvez  hatásban látták. A 3. 
klaszterre a szociális helyzet javulása volt 
jellemz . A 4. klaszterbe kerül  iskolák az 
egészség faktorát tartották a legfontosabb-
nak. Az 5. klaszterben a kapcsolat, érdekl -
dés került a középpontba, a másik két fak-
tort pedig átlagosnak tekintették az iskolák. 
A 6. klaszterbe sorolt iskolák véleménye 
szerint a program pozitív hatással volt az 
iskola és a szül k kapcsolatára, valamint a 
gyerekek érdekl dési körére, ugyanakkor a 
másik két faktort negatívnak ítélték.

10. táblázat
A klaszterek jellemz i

Jelmagyarázat: + fontos, o átlagos, – nem fontos
Forrás: kérd íves felmérés alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült számítások

Faktorok 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 5. klaszter 6. klaszter

Kapcsolat, 
érdekl dés

 –  – + +

Szociális helyzet  + + –  –

Egészség  + – +  –

Iskolák részará-
nya (%)

22,3 16,8 9,2 21,9 18,3 11,4
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