
 

 

 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 

 

 

A KLEBELSBERG KÖZPONT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

 

A Klebelsberg Központ nyílt, pályázati felhívást hirdet a 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében: 

 

Partnerszervezetek kiválasztása „Az alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény 

gyermekes családok számára” c. projekt keretében beszerzett tanszercsomag 

kiosztásához Magyarország területén 

 

 

A felhívás címe: Partnerszervezetek kiválasztása a 

tanszercsomagok kiosztásához Magyarország 

területén 

A felhívás kódja: 2020-2023-RSZTOP-KK 

A felhívás közzétételének dátuma: 2020.07.14. 

A benyújtásának határideje: 2020.08.13. 

 

A tanszercsomag osztás időszaka a projektben érintett tanévek esetében az alábbiak szerint: 

 2020/2021 tanév 2020. augusztus 20. – 2020. augusztus 31. között, 

 2021/2022 tanév 2021. augusztus 20. – 2021. augusztus 31. között, 

 2022/2023 tanév 2022. augusztus 20. – 2023. augusztus 31. között alakul. 

 

1. A felhívás háttere:  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben, társadalmi 

kirekesztettségben élők számának csökkentését, a szegénység újra termelődésének 

megakadályozását, a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű 

hozzáférésének javítását, a társadalmi összetartozás erősítését.  

Összhangban a Partnerségi Megállapodásban foglaltakkal, a cél elérését a Kormány az 

Európai Strukturális és Beruházási Alapokból megvalósítani tervezett beavatkozások 

mellett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) 

keretében tervezi elősegíteni a Klebelsberg Központ bevonásával. 

Az RSZTOP program célja, alapvető fogyasztási cikkek – közöttük tanszercsomagok – 

biztosítása szegény gyermekes családok számára. 

 

2. Az RSZTOP célcsoportja, szakmai 

tartalma:  

2.1. Az RSZTOP projekt célcsoportja:  

Magyarország területén élő HH/HHH 1-8. 

évfolyamon állami vagy nem állami 

fenntartású köznevelési intézményben 

tanulmányokat folytató gyermekek.  
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2.2. Az RSZTOP projekt szakmai tartalma:  

A 2020. augusztus 20. - 2023. augusztus 31. közötti időintervallumban az aktuális tanév 

megkezdése előtt a tanévkezdéshez szükséges tanszercsomag biztosítása a Magyarország 

területén 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató HH/HHH gyermekek részére a 

Klebelsberg Központ útján.  

A tanszercsomagok 5 altípusa kerül beszerzésre, függően az adott évfolyam elvárásától: 

1. évfolyamon tanulók tanszercsomagja 

2. évfolyamon tanulók tanszercsomagja 

3. évfolyamon tanulók tanszercsomagja 

4. évfolyamon tanulók tanszercsomagja 

5-8. évfolyamon tanulók tanszercsomagja 

  

A célcsoport részére kiosztott tanszercsomagok tartalma csomagonként eltérő 

darabszámmal és tartalommal az alábbiak lehetnek: 

felszerelt tolltartó, grafitceruza, négyzethálós füzet, vonalas füzet, sima füzet, írólap, 

műszaki rajzlap, vonalzó, mappa rajzoknak, ragasztóstift, vízfesték, szőrecset, ecsettál, 

zsírkréta, barkácsolló, golyóstoll, diákigazolvány tartó, logikai játék, óralap, 

számolópálcika, számolókorong, mérőszalag, postairón, tisztasági csomag, szögmérő, 

háromszögvonalzó 

 

3. Az RSZTOP folyamata: 

3.1. A jelen felhívás célja, hogy a Klebelsberg Központ kiválassza: 

 a Partnerszervezeteket, 

 a raktározásra szolgáló lehetséges helyszíneket, 

 a helyszíneken biztosítható maximális kapacitásokat (tanszercsomag mennyiséget), 

annak érdekében, hogy a programot 2020. augusztus 20. és 2023. augusztus 31. között 

megvalósítsa. 

 

3.2. A Klebelsberg Központ a www.kk.gov.hu honlapján nyilvános pályázati felhívást 

tesz közzé a 3.1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében. 

 

3.3. A Klebelsberg Központ a pályázók által benyújtott dokumentumokban foglalt 

szakmai szempontok, továbbá kapacitás-, és helyszín meghatározások alapján bírálja el a 

beérkezett pályázatokat. 

  

3.4. A Klebelsberg Központ a bírálat során határozza meg, hogy mely pályázókkal mely 

megvalósítási helyszín(ek) és műveletek tekintetében köt szerződést. A döntésről 

(függetlenül annak tartalmától) a Klebelsberg Központ a jelen felhívásban rögzítettek 

szerint értesíti a pályázókat. 

  

3.5. A nyertes pályázókkal a Klebelsberg 

Központ megállapodást köt. A nyertes 

pályázó köteles a megállapodást megkötni a 

Klebelsberg Központtal, kivéve, ha igazolja, 

hogy a pályázat benyújtását követően 

beállott, a pályázat benyújtásakor előre nem 

látható, a pályázó érdekkörén kívül eső és 

http://www.kk.gov.hu/
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általa előre nem hárítható körülmények folytán nem áll módjában a megállapodás 

megkötése.  

  

3.6. A Klebelsberg Központ a Partnerszervezetekkel közösen a megállapodás megkötését 

követően megkezdi a program megvalósítását.  

A Klebelsberg Központ gondoskodik a tanszercsomagok beszerzéséről és a 

Partnerszervezetek részére történő átadásáról a megállapodásban foglalt raktározási 

helyszíneken. 

A Partnerszervezet gondoskodik a tanszercsomagok megfelelő tárolásáról, majd a 

kiosztási helyszínekre történő elszállításáról és azok kiosztásáról. A kiosztási 

helyszínként minden esetben az érintett köznevelési intézmények kerülnek rögzítésre. A 

Partnerszervezet a programmal érintett állami, és a nem állami fenntartású köznevelési 

intézményekkel is folyamatos kapcsolatot tart fenn. A Partnerszervezet gondoskodik a 

szükséges adminisztrációs feladatok ellátásáról és elvégzéséről. 

  

3.7. A program a továbbiakban a Klebelsberg Központ koordinációjával, a Klebelsberg 

Központ és a Partnerszervezetek közötti szoros együttműködésben zajlik.  

  

3.8. A Klebelsberg Központ folyamatosan ellenőrzi, monitorozza a Partnerszervezetek 

tevékenységét, vezetett nyilvántartásait, a tanszercsomagok szállításának megfelelőségét 

és a célcsoporthoz való eljuttatásának módját.  

 

4. Együttműködési időszak:  

Jelen felhívás a 2020. augusztus 13. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozik. 

 

5. A pályázat résztvevői: 

A jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be az a(z) 

 egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,  

 bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet, 

 vallási tevékenységet végző szervezet, 

 nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,  

 szociális szövetkezet, 

 helyi önkormányzat,  

 helyi önkormányzati költségvetési szerv,  

 helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,  

 költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe 

tartozó szerv, 

 központi költségvetési szerv, 

 

amely  

 a létesítő okiratában megjelölt 

célja, illetve feladata a köznevelési 

közfeladat ellátásban való 

részvétel, illetve ehhez szorosan 

kapcsolódó tevékenység  

 tevékenységét több településen 

vagy több járásban fejti ki, 
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 a létesítő okiratban foglalt céljával, feladatával a jelen pályázat célja 

összhangban van, vagyis a pályázat megvalósítása kapcsán elvégzendő 

feladatokat a létesítő okiratában megfogalmazott célok, feladatok keretében 

tudja ellátni,  

 megfelelő személyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik a jelen 

pályázati felhívásban megjelölt feladatok elvégzéshez, 

 a szervezet, vagy jogelődje legalább 3 éve részt vesz a köznevelési közfeladat 

ellátásában. 

 

6. A pályázónak az alábbi kötelezettségek kell vállalnia:  

6.1 A Partnerszervezet vállalja  

a) a tanszercsomagok átvételével és tárolásával kapcsolatos feladatok ellátását,  

b) a tanszercsomagok nyilvántartásával, szortírozásával kapcsolatos feladatok 

ellátását,  

c) a tanszercsomagoknak a megállapodásban foglalt helyszínekre történő 

szállításával kapcsolatos feladatok ellátását, 

d) a tanszercsomagok előírásoknak megfelelő kiosztását, ennek dokumentálását, 

e) a Klebelsberg Központ által kért adatszolgáltatások határidőben történő 

teljesítését, 

f) az a)-e) pontokban foglalt feladatok ellátásával kapcsolatos költségek viselését, 

illetve amennyiben annak elszámolására a program keretében lehetőség van, úgy 

a költségek előlegezését, 

g) a kapcsolattartást a program megvalósításában részt vevő szervezetekkel, 

különösen a programban érintett állami és nem állami fenntartású köznevelési 

intézményekkel. 

 

6.2. A Partnerszervezet a 6.1.pontban foglalt feladatai körében a 6.2.1.-6.2.6. pontokban 

foglaltakat köteles ellátni, illetve biztosítani. 

 

6.2.1. A Partnerszervezet a tanszercsomagok átvételekor köteles mennyiségi ellenőrzést 

végezi és megvizsgálni a csomagok sértetlenségét, továbbá köteles oly módon tárolni a 

tanszercsomagokat, hogy azok állagában károsodás ne állhasson be és köteles a tárolás 

helyszínén a megfelelő vagyonvédelemről gondoskodni. 

 

6.2.2. Annak érdekében, hogy a megállapodásban foglalt egyes településekre a megfelelő 

minőségű, típusú és számú tanszercsomag jusson el, a Partnerszervezetnek szükséges 

elvégeznie a tanszercsomagok települések, illetve a programban érintett köznevelési 

intézmények szerinti szortírozását és nyilvántartásba vételét. 

 

6.2.3. A Partnerszervezet köteles megszervezni a tanszercsomagoknak a kiosztási 

helyszínre történő szállítását, ideértve a 

tanszercsomagoknak a szállítás 

lebonyolításához szükséges mozgatásával 

együtt járó feladatokat is.  

 

6.2.4. A Partnerszervezet köteles 

megszervezni a tanszercsomagok kiosztását a 

pályázatban meghatározott feltételek szerint, 

vagyis oly módon, hogy minden jogosult 
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évente csak egy alkalommal kapjon tanszercsomagot. Köteles továbbá a tanszercsomagok 

átadás - átvételét megfelelően dokumentálni, illetőleg ezzel összefüggésben a Klebelsberg 

Központ iránymutatásának megfelelően nyilvántartás(oka)t vezetni. 

 

6.2.5. A Partnerszervezet köteles a felmerült költségeket viselni, illetve amennyiben a 

költségek, vagy azok egy része a program költségvetése terhére elszámolható, úgy a 

költségeket megelőlegezni és az elszámoláshoz szükséges alátámasztó dokumentumokat, 

bizonylatokat megőrizni, illetve kiállítani. 

 

6.2.6. Köteles kapcsolatot tartani a Klebelsberg Központtal és az egyéb a program 

megvalósításában részt vevő szervezetekkel, különös tekintettel a programban érintett 

állami és nem állami fenntartású köznevelési intézményekre. 

 

7. A felhívásra benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) A pályázó neve, adatai (székhely, adószám, nyilvántartási szám); 

b) a pályázó tevékenységeinek, feladatainak bemutatása;  

c) a pályázó létesítő okirata;  

d) területi lefedettség biztosításának bemutatása, vagyis, hogy mely települések és 

intézmények vonatkozásában vállalja a tanszercsomagok kiszállítását; 

e) a felhívás alapján elvégzendő feladatokhoz rendelkezésre álló humán erőforrás és 

tárgyi infrastruktúra bemutatása, a feladatok elvégzésének módjára vonatkozó rövid 

folyamat leírás külön az állami és külön a nem állami intézmények vonatkozásában;  

f) a hasonló típusú (bármely forrásból támogatott) program(ok) megvalósításával 

kapcsolatos adatok, tapasztalatok bemutatása és eredmények összefoglalása; 

g) az esetlegesen felmerülő kockázatok bemutatása és az ezekre vonatkozó megoldási 

javaslatok; 

h) a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról. 

 

8. A pályázat benyújtásának feltételei:  

A pályázati felhívás, az adatlap és mellékletei együtt képezik az pályázati dokumentációt, 

amelynek hiánytalan benyújtása a pályázaton való részvétel feltétele.   

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman 

betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel és sorkizárt szövegformázással. 

Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a honlapon, a felhívás 

mellékleteként közreadott adatlapon adható be.  

Valamennyi dokumentumot eredetben, az utolsó oldalon cégszerűen aláírva szükséges 

benyújtani. 

A teljes dokumentáció letölthető a Klebelsberg Központ honlapjáról, a www.kk.gov.hu 

weboldalról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 

augusztus 13.  

A pályázatokat postai és elektronikus 

formában egyaránt be kell nyújtani, a 

következő módokon: 

http://www.kk.gov.hu/
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Postai feladáskor: 

 kérjük megküldeni a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. címre 

 a borítékon vagy a csomagon kérjük, jelöljék a felhívás kódját: 2020-2023-

RSZTOP-KK 

 a pályázatot a benyújtási határidő napján postára kell adni.  

 A postára adás időpontját a postai dátumbélyegző igazolja. Vita esetén a 

postára adás határidőben való megtörténtét a pályázónak kell igazolnia. 

 a pályázatot egy eredeti és egy az eredetivel megegyező másolati példányban 

szükséges benyújtani.  

 

Elektronikus úton történő feladáskor: 

 az elektronikus pályázati dokumentációt – amely mind formailag, mind 

tartalmilag meg kell, hogy egyezzen a papír alapon beküldött pályázati 

dokumentációval - a fejlesztes@kk.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni pdf 

formátumban  

 a levél tárgyába kérjük feltüntetni a felhívás kódját (2020-2023-RSZTOP-KK) 

és a pályázó szervezet nevét 

 a pályázatnak a benyújtási határidő napján meg kell érkeznie a fentiekben 

feltüntetett e-mail címre. Amennyiben technika hiba folytán nem tudja a 

pályázó a pályázatát benyújtani, úgy a technikai hiba fennállását a pályázónak 

kell bizonyítania 

 csak olyan technikai hiba esetén fogadható be a késedelmesen leadott pályázat, 

amely hiba igazolhatóan a Klebelsberg Központ informatikai rendszerében állt 

fenn 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a 

pályázatokkal kapcsolatos hivatalos értesítések kizárólag elektronikus formában kerülnek 

megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. Ezért kérjük a pályázókat, 

hogy olyan e-mail címet adjanak meg az adatlapon, melyet napi rendszerességgel 

figyelnek. 

 

A határidő után postára adott, illetve a határidő után beérkezett elektronikus pályázatok 

nem kerülnek elbírálásra.   

 

A pályázati dokumentáció eredeti és másolati példányának formailag és tartalmilag 

mindenben megegyezőnek kell lennie.  

 

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése esetén a papír 

alapú, eredeti példányban foglaltak tekintendők az érvényesnek. 

 

Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs lehetőség, 

a beadott pályázatok a csatolt (hiányos) 

tartalom alapján kerülnek elbírálásra.  

  

mailto:fejlesztes@kk.gov.hu
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9. Az elbírálás módja, eljárási rendje, határideje:  

A Klebelsberg Központ a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az 

esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A 

pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a megállapodás megkötésére.  

A megállapodás megkötésével kapcsolatban a Klebelsberg Központ dönt.   

  

9.1. Az ajánlatok bírálatának folyamata: 

 Az ajánlatok benyújtását követően a Klebelsberg Központ meghozza döntését. 

 A döntést követően a Klebelsberg Központ értesíti az ajánlattevőket a bírálat 

eredményéről, elutasítás esetén a döntés indoklásával. 

 A megállapodás a bírálat és az értesítés követően kerül megkötésre.  

 

Az ajánlattevők listája a Klebelsberg Központ honlapján kerül közzétételére a döntés 

meghozatalát követően.   

 

9.2. A Partnerszervezetek következő adatai nyilvánosságra hozhatók: 

 a szervezet neve, 

 a kiszállításban érintett tanszercsomagok száma. 

 

10. Bírálati szempontok: 

A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés 

vizsgálatával történik.  

 

10.1.  Formai követelmények: 

 a pályázati anyag határidőre történő benyújtása, 

 a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése, 

 a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása, 

 előírt példányszám és elektronikus példány megküldése. 

 

10.2. Tartalmi követelmények: 

a tartalmi követelményeket a felhívás 7. pontja tartalmazza.10.3. Tartalmi értékelési 

szempontok: 

Értékelési szempont Pontszám Értékelés alapja 

1. Szükséges területi lefedettség biztosítása 20 
Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 
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2. Felkészültség az alapvető fogyasztási 

cikkek (tanszercsomagok) elosztására 

(eszközpark, humán erőforrás) 

15 
Megfelelt: 15 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

3. Vállalás az állami intézményeknek 

történő tanszercsomag kiszállítására 
20 

Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

4. Vállalás a nem állami intézményeknek 

történő tanszercsomag kiszállítására 
20 

Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

5. A hasonló típusú (bármely forrásból 

támogatott) program(ok) 

megvalósításával kapcsolatos adatok, 

tapasztalatok 

20 
Megfelelt: 20 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

6. Az esetlegesen felmerülő kockázatok és 

azok megoldási javaslatai 
5 

Megfelelt: 5 pont 

Nem felelt meg: 0 pont 

Összesen elérhető maximális pontszám 100  

 

10.3. A pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a következő esetekben: 

 a pályázó nem felel meg a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott feltételeknek, 

 a pályázat elkésett (határidő után érkezett be) 

 a pályázat nem a megfelelő pályázati adatlapon került benyújtásra használata, 

 a pályázat nem a felhívásban megjelölt példányszámban került benyújtásra,  

 a szakmai program nem felel meg a felhívásban foglaltaknak. 

 

11. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:  

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap 

2. sz. melléklet: Pályázati adatlaphoz tartozó, vállalt intézmények listája 

3. sz. melléklet: Excel táblázat a területi lefedettségről 

4. sz. melléklet: Szándéknyilatkozat 

5. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról 

6. sz. melléklet: létesítő okirat 

12. Tanácsadás:   

A felhívásról információ, valamint tanácsadás munkaidőben kérhető a Klebelsberg 

Központ Projekt Főosztály munkatársától: Csarnai Alexandrától +36/1/795-6715-ös 

telefonszámon, vagy a fejlesztes@kk.gov.hu e-mail címen.  

13. A felhívás mellékletei: 

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap 

2. sz. melléklet: Pályázati adatlaphoz tartozó, 

vállalt intézmények listája 

3. sz. melléklet: Excel táblázat a területi 

lefedettségről 

4. sz. melléklet: Szándéknyilatkozat 

5. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati 

felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról 

6. sz. melléklet: Megállapodás 


