
Tej-kifli program, minőségi terméket tízóraira! 

 

2013. szeptember: Idén is külön-külön 67 településre írt ki közbeszerzést Hargita Megye 

Tanácsa. Borboly Csaba megyeelnök ezúton is felhívással fordul a Hargita megyei helyi 

vállalkozókhoz, hogy minél többen jelentkezzenek a kiírásra, hiszen ha állami megrendeléshez 

jutnak, az erősíti őket, további munkaerőre lehet szükségük, ami új munkahelyek létesítését jelenti, 

ráadásul a jó minőség is garantált, hiszen nem kell nagy távolságról szállítani a tej- és pékárut: 

https://www.borbolycsaba.ro/tej-kifli-iden-is-kulon-kulon-67-telepulesre-irt-ki-kozbeszerzest-

hargita-megye-tanacsa/  

2014. szeptember: Nyertes cégek listája a tej és a kifli biztosítása kapcsán: 

https://www.borbolycsaba.ro/iskolakezdeskor-mar-kaphatjak-a-tejet-es-a-kiflit-az-iskolasok-es-

ovodasok/  

2014. november: Hargita Megye Tanácsának elnöke azt kérte a fogyasztóvédelmi hatóság 

vezetőjétől, hogy az ellenőrök ne kössék össze a bejelentés nyomán történő kiszállásukat más 

ellenőrzésekkel az adott helységben, mert a megbüntetett cégek, kisboltok tulajdonosai a bejelentőt 

teszik felelőssé a vizsgálódásért, a bejelentők pedig ennek nyomán következő alkalommal nem 

merik értesíteni a hatóságot: 

https://www.borbolycsaba.ro/a-gyermekek-erdekeit-kell-szem-elott-tartani-a-tej-kifli-program-

lebonyolitasanal/  

2015. március: A tej-kifli program kapcsán egyeztetett Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke Hargita megyei pékségvezetőkkel, a Csíki Vállalkozók Egyesületének 

kezdeményezésére a csíkszeredai megyeházán március 31-én, kedden. A találkozó célja annak 

átbeszélése volt, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a helyi cégek nagyobb esélyt kapjanak 

a megyei tanács által a tej és kifli biztosítására kiírt közbeszerzésen, az országos vagy 

multinacionális cégekkel való versenyben. Borboly Csaba elmondta, hogy az általa vezetett 

intézmény már évek óta erre törekszik, és néhány évvel ezelőtt a helyi önkormányzatokra bízta a 

közbeszerzést, ám a kormány úgy döntött, hogy továbbra is a megyei tanácsoknak kell 

lebonyolítaniuk azt: 
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https://www.borbolycsaba.ro/ismet-a-helyi-onkormanyzatokra-biznak-a-tej-kifli-program-

lebonyolitasat/  

2015. május: Nyolc Hargita megyei tanintézetet ellenőrzött április folyamán a Hargita Megyei 

Egészségügyi Igazgatóság. A tej-kifli program keretében leszállított termékeket és az ezek 

tárolására kialakított felszerelést ellenőrizték Csíkszereda térségében két, Székelyudvarhely 

térségében pedig 6 tanintézetben, ahol mindent rendben találtak. A program lebonyolításáért a 

megyei tanácsok a felelősek: 

https://www.borbolycsaba.ro/ellenoriztek-a-diakoknak-szallitott-tej-es-kifli-minoseget/  

2015. július: Konzultáció a tej kifli programról: Meg kell teremteni a kis pékségek és 

tejfeldolgozók is a versenyzés lehetőségét! Sajnos a vonatkozó, nem kedvező jogszabály nem 

változott, az érvényes sürgősségi kormányhatározat lehetővé teszi a nyertes cég székhelyének 

távolságától függően a heti, vagy akár a kétheti kiszállítást. Ezt kellene megváltoztatni, illetve az 

ultrapasztőrözött tejre vonatkozó részt is, hisz nem ez a legjobb minőségű tej, amit gyerekeinknek 

adhatunk. Mégis az országos lobbi érvényesült Bukarestben, és változatlanul előnytelen a 

jogszabály. Ezért gondoltunk arra, a közbeszerzés kiírásánál a megyét 27 térségre bontjuk a 

korábbi 67 helyett: 

https://www.borbolycsaba.ro/konzultacio-a-tej-kifli-programrol/  

2015. december: A programot lebonyolító Hargita Megye Tanácsánál a legutóbbi, péktermékek 

szállítása kapcsán kiírt közbeszerzésnél a bizottság felfigyelt arra, hogy miután tisztázást kért egy 

kolozsvári és egy tordai cégtől – túl alacsony árat adtak meg, így kérték annak bizonyítását, hogy 

azon az értéken biztosítani tudják a megfelelő szolgáltatást – azok válaszukban nem a tőlük kért, 

hanem a másik cégtől igényelt információkat adták meg, azaz összekeverték egymás válaszát. Ez 

abból derül ki, hogy mindkét cég a másiktól igényelt adatokat közölte, nem azokat, amelyekről 

tőle a megyei tanács érdeklődött. Borboly Csaba megyeelnök fel is hívta a Versenytanács 

figyelmét az elmúlt hónapban kelt levelében. Ugyanakkor sérelmezi, hogy miközben a sajtó és 

ennek nyomán a közvélemény is a program lebonyolításáért felelő megyei tanácsnak rója fel a tej-

kifli iskolai program késedelmeit, az intézménynek évente meg kell küzdenie a gáncsoskodókkal, 

alattomos szándékúakkal a közbeszerzésnél. Hargita Megye Tanácsa az ügyben a 
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Versenytanácshoz fordult, amely további dokumentumokat kért. A megyei tanács elküldte a kért 

adatokat, jelenleg a Versenytanács vizsgálja az esetet: 

http://hargitamegye.ro/hirek/osszebeszelt-egymassal-ket-ceg-a-pektermekek-szallitasara-

vonatkozo-kiirason.html  

2016. január: A  Versenytanács egy 2012-es ügyben marasztalt el két tejterméket forgalmazó 

vállalkozást összesen csaknem 300 ezer euró értékű büntetést szabva ki: 

https://www.borbolycsaba.ro/buntetes-a-tej-kifli-program-kozbeszerzesen-trukkozo-cegeknek/  

2016. április: Borboly Csaba a tej-kifli program megváltoztatását kéri Dacian Cioloștól, A 

megyeelnök ismertette azt a problémát, amelyet már évek óta jelez a bukaresti döntéshozóknak: 

mivel egy kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok nem szervezhetnek közbeszerzést a 

tej-kifli programban – lévén, hogy ezt a feladatot a megyei tanácsok hatáskörébe utalta –, a helyi, 

kisebb vállalkozások kevesebb eséllyel jelentkezhetnek a kiírásra, a nagyobb, országos vagy 

multinacionális cégek ugyanis alacsonyabb árat tudnak ajánlani. Ezzel pedig az a gond, hogy 

alacsonyabb áron rosszabb minőségű terméket szállítanak a napköziseknek, iskolásoknak, sőt a 

jelenlegi szabályozás a nagy távolságokból, más megyékből történő heti vagy kétheti szállításra 

ad lehetőséget, ami már sokszor kiváltotta a tanárok és a szülők felháborodását: 

http://hargitamegye.ro/hirek/az-iskolakba-szallitott-tej--es-pektermek-ne-vegezze-a-

kukaban.html 

2016. szeptember: A péktermékek szállítására október 6-ig, a tejtermékek szállítására pedig 

október 13-ig jelentkezhetnek az iskolai  tej-kifli program iránt érdeklődő vállalkozások. Az idei 

tej-kifli programra kiírt közbeszerzés késésének egyik oka, hogy ez évben új közbeszerzési 

törvény lépett érvénybe, amely a korábbitól eltérő formai követelményeket is tartalmaz, és a 

romániai szokáshoz híven a törvényt sokan különbözőképpen értelmezik, ezért az Országos 

Közbeszerzési Ügynökség több javítást kért a dokumentációban: 

https://www.borbolycsaba.ro/negyeves-keretszerzodest-kotnek-a-tej-kifli-programra/ 

2016. november: Hargita Megye Tanácsa az Országos Versenyhivatalhoz és a Közegészségügyi 

Igazgatósághoz fordul a tej-kifli program kapcsán. Az elmúlt napokban Borboly Csaba 
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megyeelnök is jelezte, és a sajtó is felfigyelt arra megyénkben, hogy a tej-kifli programban 

péktermék szállítására szerződött egyik cég nem azonos az általa szállított terméket előállító 

vállalkozással. Ez ügyben Hargita Megye Tanácsa az Országos Versenyhivatalhoz és a 

Közegészségügyi Igazgatósághoz fordul, mert Borboly Csaba megyeelnök szerint a Hargita 

megye számos iskolájának pékterméket biztosító tordai cég nem jár el korrektül, amikor nem saját 

terméket szállít, hanem prahovai cégtől vásárolja. Az elöljáró azt a kérdést is felteszi a 

versenyhivatalnak, miért engedik meg, hogy míg a helyi cég naponta köteles szállítani, addig a 

távolabb lévő csak hetente kétszer vagy egyszer. Szerinte az lenne a megfelelő, ha minden iskolába 

helyi termelők biztosítanák a péktermékeket, hogy friss kiflit kaphassanak a gyermekek, vagy 

pedig arra kötelezni a cégeket, hogy naponta szállítsanak: 

http://hargitamegye.ro/hirek/mindegyik-beszallitonak-vallalnia-kell-a-felelosseget-a-pektermek-

minosegeert.html 

2017. január: A tej-kifli program javításában és a beiskolázási terv ésszerű meghatározásában 

kérte az érintettek segítségét Borboly Csaba: 

 https://www.borbolycsaba.ro/a-tej-kifli-program-javitasaban-es-a-beiskolazasi-terv-esszeru-

meghatarozasaban-kerte-az-erintettek-segitseget-borboly-csaba/ 

2017. január: Azt követően, hogy több panasz is érkezett az illetékes hatóságokhoz és Hargita 

Megye Tanácsához is a Tej-kifli program keretében kiszállított péktermékekre Borboly Csaba 

megyeelnök kéréssel fordult a Sapientia csíkszeredai karának Élelmiszeripari szak vezetőségéhez, 

hogy ők is vizsgálják meg a termékek összetevőit és fogyaszthatóságát. A felkérés előzménye, 

hogy a Közegészségügyi Igazgatóság bevizsgálva egy beszállító iskolának átadott péktermékeit, 

arra a következtetésre jutott, hogy azok nem jelentenek veszélyt az egészségre viszont az 

összetevők mennyisége és aránya eltér a törvény által meghatározott paraméterektől: 

http://hargitamegye.ro/hirek/eheto-a-kifli-megsem-eszik-a-gyerekek.html 

2017. február: Továbbra is érkeznek az illetékes hatóságok (fogyasztóvédelem, köz- és 

állategészségügyi hivatalok) által is megállapított jogos panaszok az iskolákban kiosztott kifli 

minősége miatt, ezért a szükséges lépésekről egyeztettek Hargita Megye Tanácsának illetékes 

munkatársai, a megyei tanács oktatási szakbizottságának elnöke, Ferencz-Salamon Alpár, Borboly 
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Csaba elnök és Görbe Péter, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség igazgatója február 7-én, kedden a 

csíkszeredai megyeházán. Levélben kér jelentést Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyei 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől, hogy kaptak-e két bejelentést ugyanabból a kistérségből, 

illetve a tanfelügyelőség levelet küld az iskolaigazgatóknak, hogy mondják el véleményüket az 

esetleges akár 90 napos kiesésről, amit a szerződésbontás eredményezhet: 

http://hargitamegye.ro/hirek/kozelebb-a-szerzodesbontashoz-csikszereda-eseteben-a-rossz-

minosegu-kifli-szallitasa-miatt.html 

2017. február: A tej-kifli programban való szerződésbontásról hozott létre szavazást Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke február 9-én arról kéri ki a polgárok véleményét, hogy 

szerződést bontsanak-e az egyik, pékterméket beszállító vállalkozással, mert ugyan a 

fogyasztóvédelmi hivatal szülők, illetve iskolák bejelentései alapján 40 000 lej értékű bírságot 

szabtak ki a cégre, ám, ha szerződésbontásra kerülne sor, az újabb közbeszerzési eljárás akár 90 

napig is eltarthat, így kérdéses, mikor kaphatnak tízórait újra a gyerekek: 

http://hargitamegye.ro/hirek/szerzodest-bontsanak-a-kiflit-szallito-ceggel-vagy-sem.html 

2017. február: Permegelőző eljárás keretében vállalta a tordai cég, hogy holnaptól, február 14-től 

a saját termékeit szállítják majd a közbeszerzésen elnyert kistérségek tanintézeteibe: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/hatarozott-vallalas-tortent-a-pektermekek-ugyeben.html 

2017, február: Sajnos a tej-kifli program kiskapui lehetőséget biztosítanak arra, hogy a távolabbi 

beszállítók kifli helyett kekszet szállítsanak, A 761/2011-es kormányhatározat szerint a 25 

kilométernél közelebb lévő cégek naponta kell szállítsák a termékeket, a 25 – 50 km távolságra 

lévő cégek heti kétszeri, az 50 kilométernél távolabb helyezkedő cégek pedig heti egyszeri 

szállításra kötelesek. Hargita Megye Tanácsa magyarázatot kért a tordai cégtől a múlt héten 

kialakult helyzetre. Mint azt a múlt héten vállalta, ezentúl a tordai cég termékeit szállítják az 

iskolákba. Egy héten két nap kiflit, három nap pedig kekszet szállítanak. A cégvezető magyarázata 

szerint a keksz gyártóüzemmel problémájuk akadt, ezért kénytelenek egy Temes megyei 

alvállalkozó kekszeit szállítani, amíg megoldják a problémát. Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke nincs megelégedve a kilátástalan helyzettel: 
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http://hargitamegye.ro/hirek/atmenetileg-szallitanak-temes-megyei-kekszeket.html 

2017. március: Online rendszeren keresztül követik a tej-kifli programot. Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke szerint az eleve rossz tej-kifli program visszásságait igyekeznek korrigálni 

az online felület révén. A törvény értelmében a diák létszámnak megfelelő termékeket köteles kifizetni 

a megyei tanács. A rendszernek köszönhetően pedig az „ügyeskedéseket” igyekeznek ki küszöbölni. 

A rendszer megkönnyíti a cégek dolgát is, hiszen fölösleges legyártani azon termékeket, amelyre 

nincsen diák, a megyei tanács csak azt fizetheti ki, így pontosabb az elszámolás is: 

https://www.borbolycsaba.ro/online-rendszeren-keresztul-kovetik-a-tej-kifli-programot/ 

2017. március: A tej-kifli programban résztvevő tordai céget szólította fel újból Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke, hogy a szerződésben vállaltakat tartsa be. A két fél által aláírt 

szerződésben ugyanis nem 40 grammos kekszek szállítására, hanem 80 grammos termékek 

szállítására kötelezte el magát a cég. Vagyis úgy a kiflik, mint a kekszek is 80 grammosak kell 

legyenek: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/a-szerzodesben-foglaltak-betartasara-kotelezik-ujbol-a-tordai-

ceget.html 

2017. április: Nem vette át a tordai cégtől a tej-kifli programban érkezett péktermék szállítmányt 

az egyik csíkszeredai iskola igazgatója a napokban, mivel azt nem találta a szabályoknak 

megfelelőnek, de a gépkocsivezető ott hagyta, és azt kiabálta, reklamáljon Tordán, a beszállító 

vállalkozásnál. Az oda szállított keksz 44 grammos csomagolású volt, az előírt 80 grammos 

helyett. Nemrég tízezer lejjel bírságolta meg az említett céget a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség a péktermék nem megfelelő tömege miatt, miután Borboly Csaba édesapaként arról 

értesítette bejelentések nyomán, hogy a tanintézetek 40 grammos kekszet kapnak a szerződésbe 

foglalt 80 grammos helyett: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/a-kapuban-hagyta-a-pektermeket-a-beszallito-ceg.html 

2017. április: Nem vehetik át a 40 grammos kekszeket – ezt erősítette meg a Regionális 

Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma a Hargita Megye Tanácsának írt 

válaszlevelében. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke április 10-én ez ügyben az iskolákhoz 

fordult levélben, a tanfelügyelőségen keresztül, felhívva az igazgatók figyelmét erre. Az elöljáró 
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kilátásba helyezte a folyamatban lévő kifizetések megtagadását, amennyiben ez lehetséges az 

érvényben lévő szabályok szerint: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/a-fogyasztovedelemnel-az-allategeszsegugynel-vagy-a-

kozegeszsegugynel-tett-hivatalos-panaszok-menten-lehet-szerzodest-bontani-a-pektermekeket-

szallito-ceggel.html 

2017. április: Megbírságolta az iskolai tej-kifli program egyik beszállítóját tízezer lejjel a Hargita 

Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a péktermék nem megfelelő tömege miatt. A 

felügyelőséget Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke édesapaként értesítette 

bejelentések nyomán, hogy a tanintézetek 40 grammos kekszet kapnak a szerződésbe foglalt 80 

grammos helyett. A beszállító az előzetes egyeztetések után sem javította a termékkel kapcsolatos 

problémákat: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/tizezer-lejes-birsag-a-beszallitonak.html 

2017. április: Összesíti Hargita Megye Tanácsa az iskolaigazgatók tej-kifli programot illető 

panaszait, és azokat eljuttatja a pékterméket szállító tordai cégnek – közölte Borboly Csaba, a 

megyei tanács elnöke a tordai vállalkozás vezetőjével, akit az irodájában fogadott április 20-án, 

csütörtökön. Az elöljáró elmondta, hogy szülőktől és iskolákból is rengeteg panasz volt a cég által 

szállított péktermék kapcsán: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/az-iskolaigazgatok-panaszaival-szembesitettek-a-pektermeket-

szallito-ceget.html 

2017. augusztus: Hargita Megye Tanácsa módosító javaslatokat fogalmazott meg a kormány tej-

kifli programjának észszerűbbé tétele érdekében. A módosításokkal többek között szeretnék elérni, 

hogy a helyi forgalmazók, termelők előnyhöz jussanak a kiírások során, és a gyerekek jobb 

minőségű helyi termékeket kapjanak a program keretében: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/modosito-javaslatokat-fogalmaztak-meg-a-tej-kifli-programra.html 

2018. szeptember: A ditrói Siklódi Lőrinc Általános Iskola hívta fel Hargita Megye Tanácsa 

figyelmét, hogy a tej-kifli programban a tordai cég által szállított kiflik között penészes terméket 
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találtak. Az iskola vezetősége be fogja vizsgáltatni a termékeket a Hargita megyei 

Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatósággal is. A megyeelnök szeptember 19-i 

levelében kérte Moldovan Laurentiut, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

vezetőjét, hogy vizsgálják meg a tordai cég által szállított termékeket. A megyeelnök továbbá a 

Hargita Megyei Prefektus Intézményéhez is levelet intézet azzal a kéréssel, hogy hívják össze a 

tej-kifli programot felügyelő bizottságot és vizsgálják ki az ügyet: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/peneszes-kiflit-kaptak-a-ditroi-altalanos-iskola-gyerekei.html 

2019. január: Szerződést bontottak, a Harmopan fogja szállítani a kiflit majdnem 10.000 diáknak: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/helyi-termek-kozel-tizezer-gyereknek.html 

2019. március: 2012 diák Gyergyószentmiklóson is helyi pékség által készített, friss kiflit fog 

kapni az iskolában. Erről írtak alá ma, március 20-án szerződést a gyergyószentmiklósi Vaskertes 

iskolában: 

http://hargitamegye.ro/hirek/az-osszefogas-meghozta-eredmenyet.html 

2019. március:  csíkszeredai Harmopan Rt. szállítja a friss kiflit Szentegyháza, Kápolnás, Bögöz, 

Nagygalambfalva, és Maroshévíz tanintézeteibe. Több mint háromezer diák fogja a Székely 

termék védjeggyel is rendelkező Harmopan kiflijeit kapni: 

 http://hargitamegye.ro/hirek/megyebeli-ceg-szallitja-hetfotol-a-friss-kifliket-tovabbi-ot-

telepulesre.html 

2020. január: A helyi önkormányzatok is közbeszerezhetik és lebonyolíthatják az iskolai tej-kifli 

és gyümölcs programot, erről értesítette átiratában a helyieket Hargita Megye Tanácsa. Idén a 

tanév végén lejár az a keretszerződés, amelyet a 2016-2020-as időszakra kötött Hargita Megye 

Tanácsa a Románia az iskolákért program lebonyolítására, melynek része a tej-kifli és a gyümölcs 

programok is: 

http://hargitamegye.ro/hirek/helyi-szinten-is-lebonyolithato-az-iskolai-tej-kifli-program.html 
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