
1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ FENNTARTÁSÁBA TARTOZÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
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SZÁLLÍTÓI KIVÁLASZTÁSÁRA KIÍRT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSHOZ 
 
 
 
 

 

 
Iskolatej programban részt vevő intézmény 

/telephely neve 

 
 
 

Feladatellátási hely (ahová a kiszállítást kérik) 

 
 
 
OM azonosító 

 
Bevont tanulók megosztása 

(óvodás/általános iskolás/sajátos nevelési 

igényű óvodás/sajátos nevelési igényű 

általános iskolás) 

 

 
Bevont tanulók 2018/2019. tanévi 

létszáma  

 
 
 
Igényelt termékkör (Rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján) 

 
István Király Baptista Általános Iskola 

 
4482 Kótaj, Szent István u. 5. 

201838 

 
 
 

általános iskolás 270 

 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

201838 

 
 
 

sajátos nevelési igényű általános iskolás 8 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

4485 Nagyhalász, Arany János u. 77. 

201734 

 
 

 
általános iskolás 162 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

201734 

 
 
 

sajátos nevelési igényű általános iskolás 8 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Nagyhalász, Arany J. u. 9. szám alatti 

telephelye 

4485 Nagyhalász, Arany János u. 9. 

201734 

 
 
 

általános iskolás 228 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

201734 

 
 
 

sajátos nevelési igényű általános iskolás 9 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 



 

Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
4511 Nyírbogdány, Fő u. 3. 

201740 

 
 
 

általános iskolás 

 
 
 

147 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

201740 

 
 
 

sajátos nevelési igényű általános iskolás 

 
 
 

8 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben;  

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben;  

II. gyümölcsdarabos joghurt 

Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és 

Kollégium 
5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1. 

201731 általános iskolás 273 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas, egy adagos 

kiszerelésben 

201731 sajátos nevelési igényű általános iskolás 17 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas, egy adagos 

kiszerelésben 

Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és 

Kollégium Telephelye 
5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos út 2. 

201731 általános iskolás 114 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

201731 sajátos nevelési igényű általános iskolás 9 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

 

 

 

 

 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
 
 
 
 
 
 
 

 

4243 Téglás, Úttörő u. 15. 

031051 általános iskolás 311 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

031051 sajátos nevelési igényű általános iskolás 

 
14 
 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

  



II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Telephelye 

4243 Téglás, Fényes u. 2-8. 

031051 általános iskolás 
 

284 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

031051 sajátos nevelési igényű általános iskolás 3 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
4831 Tiszaszalka, Petőfi Sándor u. 6-8. 

202918 általános iskolás 

 
 

 

247 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

202918 sajátos nevelési igényű általános iskolás 

 
 

 

4 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Tiszakerecsenyi Telephelye 

4834 Tiszakerecseny, Árpád út 30. 202918 általános iskolás 81 

 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Lónyai Telephelye 

4836 Lónya, Árpád út 95. 

202918 általános iskolás 25 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

202918 sajátos nevelési igényű általános iskolás 1 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Újkenézi Telephelye 

4635 Újkenéz, Petőfi u. 67. 

202918 általános iskolás 73 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

202918 sajátos nevelési igényű általános iskolás 2 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesesített 

tej egy adagos kiszerelésben; 

II. gyümölcsdarabos joghurt; 

III. ömlesztett sajt 

  



 
 
 
 
 

 
 

 

Seregélyesi Baptista Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
8111 Seregélyes, Fő út 201. 

202907 általános iskolás 

 
 
 

 

283 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

202907 sajátos nevelési igényű általános iskolás 

 
 
 

 

30 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola 2433 Sárosd, Fő út 10-12. 

202910 általános iskolás 

 
 
 

160 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

202910 sajátos nevelési igényű általános iskolás 

 
 
 

24 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas ízesített tej 

egy adagos kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

 

 
 
 

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola 
 

 
 

 

1103 Budapest, Kőér u. 7/b. 

202936 
 

általános iskolás 
 

29 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: félzsíros 2 dl-es poharas 

ízesített tej egy adagos kiszerelésben 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

202936 sajátos nevelési igényű általános iskolás 71 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: félzsíros 2 dl-es poharas 

ízesített tej egy adagos kiszerelésben 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola 
 3023 Petőfibánya, Iskola u. 1. 

201825 általános iskolás 133 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: félzsíros 2 dl-es poharas 

ízesített tej egy adagos kiszerelésben 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 

201825 sajátos nevelési igényű általános iskolás 2 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: félzsíros 2 dl-es poharas 

ízesített tej egy adagos kiszerelésben 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: poharas 

gyümölcsleves ivójoghurt egy adagos kiszerelésben; 

III. ömlesztett sajt 



 

 
 
 
 
 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey 

Ferenc Általános Iskolája 
5400 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. 

035902 

 
 
 

általános iskolás 
406 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas egy adagos 

kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

035902 sajátos nevelési igényű általános iskolás 20 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas egy adagos 

kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. 

202934 általános iskolás 73 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas egy adagos 

kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

202934 sajátos nevelési igényű általános iskolás 9 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas egy adagos 

kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda 

Telephely   

 
 
 

5234 Tiszaroff, Szabadság út 20.  
 
 

 

202934 általános iskolás 78 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas egy adagos 

kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

202934 sajátos nevelési igényű általános iskolás 8 

I/a. teljes/félzsíros tej: 2dl-es poharas tej egy adagos 

kiszerelésben; 

I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej: 2 dl-es poharas egy adagos 

kiszerelésben; 

I/c. gyümölcsleves/ ízesített joghurt: egy adagos 

kiszerelésben 

 


