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Iktatószám:  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

ÉS 

HASZNÁLATBA ADÁSI KERETSZERZŐDÉS 

az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő 

hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” projekt 

megvalósítása érdekében 

AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL 

 Klebelsberg Központ 

székhelye:  

adószáma:  

törzsszáma:  

ÁHT azonosítója:  

pénzforgalmi szolgáltatója:  

előirányzat-felhasználásikeretszámla 

száma: 
 

képviseli:  

(a továbbiakban: „Klebelsberg Központ” vagy „KK”),  

MÁSRÉSZRŐL 

Fenntartó neve:  

Fenntartó székhelye:    

Fenntartó adószáma:    

Fenntartó azonosítója:    

Fenntartó képviselője:    

Fenntartó képviselője:   

(a továbbiakban: „Fenntartó”) 

VALAMINT 
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a jelen Megállapodás 1. számú Melléklet(ei)ben (1/1. Melléklet, 1/2. Melléklet stb.) felsorolt 

Köznevelési Intézmény(ek) 

(a továbbiakban a Köznevelési Intézmény(ek) és a Fenntartó mint együttműködő partnerek 

„Együttműködő partnerek”, a Köznevelési Intézmény, illetve Köznevelési Intézmények 

együtt: „Intézmény”, amennyiben csak egy Intézmény írja alá a Megállapodást, a többes 

szám értelemszerűen egyes számban értendő, a KK, a Fenntartó és az Intézmény együtt: 

„Felek”) 

KÖZÖTT AZ ALULÍROTT NAPON AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL 

PREAMBULUM 

Jelen Együttműködési Megállapodás és Használatba Adási Keretszerződés (a továbbiakban: 

„Megállapodás”) célja, hogy az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a 

pedagógusok számára” projekt (a továbbiakban: „Projekt”) keretében beszerzett, a nemzeti 

vagyon részét képező IKT eszközök Projekt céljaihoz igazodó hasznosulását és a Projekt 

megvalósulásának kereteit rendezze. 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1 Recovery and Resilience Facility és Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 

Terve 

A 2020-ban kezdődő koronavírus világjárvány visszavetette a világgazdaságot és az Európai 

Unió gazdaságát is, ezért az Unió döntött egy gazdaságélénkítő csomagról, a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről (angolul Recovery and Resilience Facility „RRF”). 

Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a 

koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára 

állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza 

meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét 

(„HET”), mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális 

átállást segíti elő. A program költségvetésének meghatározó része az egészségügy, az 

oktatás és a környezetbarát közlekedés fejlesztését érinti. 

http://www.kk.gov.hu/
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1.2 Támogatási Szerződés 

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség – Nemzeti 

Hatóság mint Támogató „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása 

a tanulók és a pedagógusok számára” tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Klebelsberg 

Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámon regisztrált, 2021.11.10 napján 

támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2021.12.10. napon kelt támogatói döntés 

szerint támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés 2021. december 10-én lépett 

hatályba. 

A KK a Támogatási szerződés Kedvezményezettje, konzorciumi partnereként a Digitális 

Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. a kijelöléséről szóló 684/2020. (XII.28.) 

Korm. rendelet alapján került bevonásra a Projektbe. A Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás alapján a Konzorciumot harmadik személy felé a Tagok eltérő megállapodása 

hiányában a Konzorciumvezető Klebelsberg Központ képviseli. 

1.3 A Projekt célja 

A Projekt az RRF által finanszírozott beruházás, melynek céljai a HET Demográfia és 

Köznevelés („A”) komponensében meghatározott stratégiai célkitűzések alapján az alábbiak: 

1.3.1 A beruházás egyik legfontosabb célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben 

tapasztalhatóan elkezdődött, egyenetlen intenzitású módszertani és infrastrukturális fejlődést 

stratégiai reformként keretbe foglalja és a jelenléti oktatás keretei között valósítsa meg, ezáltal 

a következő időszak változó társadalmi, gazdasági kihívásai közepette is versenyképes, 

egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtson a gyermekeknek 

és a családoknak. Ez az átfogó cél az általános és középiskolai képzést folytató köznevelési 

intézmények digitáliseszköz-ellátottságának növelésével valósítható meg, ennek értelmében 

a beruházás keretében korszerű IKT eszközök beszerzésére és telepítésére kerül sor. Annak 

érdekében, hogy a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok felkészültek legyenek 

a beszerzett IKT eszközök használatára, a Projekt olyan képzéseket biztosít majd számukra, 

amelyek a gyakorlati pedagógiai munkában használható tudás bővítésére, a digitális 

pedagógiai módszertani kompetenciák fejlesztésére irányulnak. 

1.3.2 A 2020-as világjárvány következtében bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend 

időszakában és az egyes intézményekben megjelent koronavírusfertőzés miatt időszakosan 

http://www.kk.gov.hu/
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elrendelt online oktatás során megélt tapasztalatok rámutattak arra is, hogy a tanulók jelentős 

része azért nem tud egyáltalán vagy nem megfelelő mértékben és formában részt venni az 

online zajló oktatásban, mert nincs saját használatú eszköze, vagy ha van, az nem rendelkezik 

megfelelő paraméterekkel (például kamerával). Ezért annak érdekében, hogy az intézményi 

digitális infrastruktúrának megfelelő számú tanulói eszköz váljon a részévé, a fejlesztés során 

a legalább 5. évfolyamos diákok számára felmenő rendszerben olyan, hordozható 

számítógépekből álló eszközparkot kell kialakítani, amely eszközök a tanulók közvetlen 

használatába adhatók, és így a tanulók a tanórákon és a tanórán kívül otthon is aktívan részt 

tudnak venni a digitális oktatásban, tanulásban. A felmenő rendszerű eszközbiztosítás célja, 

hogy a fejlesztés időtartama (4 év) alatt valamennyi – a Klebelsberg Központtal 

Együttműködési Megállapodást kötött Fenntartóhoz tartozó – 5–12. évfolyamos tanuló 

iskolájában rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű, korszerű, legfeljebb 4 éves, 

személyes használatba is adható, hordozható IKT eszköz. 

1.3.3 A hordozható IKT eszközök megléte nem csak a tanulók, hanem pedagógusaik esetében is 

kulcsfontosságú tényezőnek számít, jelen Projekt során általános és középiskolában dolgozó 

pedagógusok számára van lehetőség a személyes használatba adható, hordozható IKT 

eszközöket biztosítani. Az eszközkiosztásban részesülő pedagógusokkal szemben egyúttal 

elvárás, hogy digitális pedagógiai kompetenciáikat a Projekt keretében szervezett 

továbbképzéseken való részvétellel fejlesszék tovább. 

1.3.4 Általános cél, hogy a köznevelési intézményekben egyenlő hozzáférést biztosító, megfelelő 

színvonalú digitális infrastruktúra alakuljon ki, ezért a fejlesztésben az összes (állami és nem 

állami) fenntartó hatáskörébe tartozó köznevelési intézmény részt vehet, amelyről 

együttműködési megállapodást kell kötnie a konzorciumvezető Klebelsberg Központtal. 

2. DEFINÍCIÓK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 Eszközmenedzser: A Projektben részt vevő Köznevelési Intézmény által kijelölt személy, aki 

az IKT eszközök kiosztásával és üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézésért felelős. 

2.2 RRF rendelet: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának 

alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet. 

2.3 IKT eszközök: Windows 10 szoftverrel előtelepített, hordozható információs és 

kommunikációs technológiai eszköz (notebook) és tartozékai (töltő, laptoptáska, egér), 

http://www.kk.gov.hu/
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továbbá korszerű tantermi megjelenítők (interaktív panelek), a tanulói kreativitást és 

problémamegoldó képességet fejlesztő eszközök (pl. programozható robot, programozható 

mikroáramkör, drón). 

2.4 Pedagógus: Jelen Megállapodás vonatkozásában pedagógus a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet 6. számú melléklete értelmében pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy – 

az óvodában foglalkoztatott munkavállalók kivételével –, aki a Projektre vonatkozó felhívás 

megjelenését (2021. november 2.) megelőző négy évben európai uniós vagy hazai forrás 

terhére finanszírozott program keretében személyes használatra nem kapott IKT eszközt, 

vagy amennyiben kapott, az már nincs a személyes használatában. 

2.5 Projekt megvalósítási időszaka: 2025. december 31-ig vagy a projekt fizikai zárásáig tartó 

időszak. 

2.6 Projekt fenntartási időszaka: A Projekt megvalósítási időszakát követő 2026. december 31-

ig tart, de minimum a projektmegvalósítás befejezésétől számított 1 évig értendő. 

2.7 Szállító: A KK szerződő partnere, aki adásvételi, szállítási, vagyis a fajta és/vagy mennyiség 

szerint meghatározott dolog meghatározott határidőben történő adásvétele tárgyú 

jogviszonyban IKT eszközök tulajdonjogának átruházására köteles. 

2.8 Tanuló: jelen jogviszonyban az minősül tanulónak, azaz a Projekt kapcsán az lehet jogosult 

az IKT eszköz (notebook) átvételére, aki valamely Köznevelési Intézményben tanulói 

jogviszonnyal rendelkezik, és nappali tagozaton folytatja a tanulmányait. 

2.9 TESZEK: „Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási feladatok ellátását támogató elektronikus 

ügyintézési, hibajegykezelő és nyilvántartó rendszer funkciók Neptun KRÉTA rendszerbe 

integrált megvalósítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú Kbt. 98. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként megkötött 

vállalkozási szerződés keretében fejlesztett modul, amelynek célja a Projekt keretében 

beszerzésre és kiosztásra kerülő IKT eszközökkel kapcsolatos teljes ügyintézési folyamat 

támogatása. 

2.10 Továbbképzés: A Pedagógus által vállalt, a Projekt megvalósítási időszakában a Klebelsberg 

Központ által meghatározott időtartamban (előreláthatóan 60 óra) szervezett 

digitáliskompetencia-fejlesztő pedagógus-továbbképzés(ek), melyek a 277/1997. (XII. 22.) 

Kormányrendelet értelmében rendelkeznek az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott 

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


 

 

Klebelsberg Központ 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Telefon: +36 (1) 795 1170 
E-mail: rrfˍdigitalis@kk.gov.hu 

Web: www.kk.gov.hu 

RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára 

 

6 

alapítási engedéllyel, a követelmények sikeres teljesítésével megszerezhető kreditpontok 

pedig beszámíthatók a Pedagógusok hétévenkénti kötelező továbbképzésébe. 

2.11 Törvényes képviselő: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

„Ptk.”) 4:146. § (1) bekezdése alapján „a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság 

alatt áll”. A Ptk. 4:146. § (2) bekezdése alapján a szülői felügyeleti jog részjogosítványa a 

kiskorú gyermek törvényes képviseletének joga. Amennyiben a kiskorú nem áll szülői 

felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A Ptk. 4:224. § szakasza alapján a gyám a gyermek 

törvényes képviselője. A kiskorú törvényes képviseletét tehát a szülői felügyeletet gyakorló 

szülő(k) vagy a gyám látja el. 

3. ÁLLAMI VAGYON TULAJDONJOGA, HASZNÁLATBA ADÁSA 

3.1 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: „Vtv.”) értelmében központi 

költségvetési szerv – ha törvény eltérően nem rendelkezik – önálló tulajdonjoggal nem 

rendelkezik, bármely dolog tulajdonjogát, gazdálkodó szervezet részesedését, vagy valamely 

vagyoni értékű jogot az állam javára szerez meg. A rábízott állami vagyon felett az államot 

megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha 

törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. Fentiek alapján a Projekt során beszerzett 

IKT eszközök esetében a KK nem tulajdonos, hanem vagyonkezelő. 

3.2 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: „Nvtv.”) értelmében a 

nemzeti vagyonba tartoznak többek között az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló dolgok. 

3.3 A Vtv. alapján a nemzeti vagyon ingyenesen közfeladat ellátása, valamint e feladat ellátásához 

szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, 

vagyonkezelésbe adható. 

3.4 Jelen pontban foglaltaknak megfelelően az IKT eszközökre vonatkozóan – mint közfeladat 

ellátásához szükséges infrastruktúrába tartozó, állami vagyonnak minősülő eszközök – a KK 

mint vagyonkezelő jelen Megállapodás és a Megállapodás alapján kötött Egyedi Használatba 

Adási Szerződés alapján a használati jogot átruházza a Fenntartókon keresztül a Köznevelési 

Intézmények részére. A Köznevelési Intézmények az IKT Eszközök egy részét a nevelési-

oktatási feladataik ellátásához veszik használatba (pl. a tantermi megjelenítőket, a tanulói 
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kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközöket), az IKT eszközök másik 

részét (notebook-ok) pedig haszonkölcsön szerződések alapján további, ingyenes, személyes 

használatba adják a Pedagógusok és a Tanulók részére. 

3.5 A KK az IKT eszközökre vonatkozó, őt megillető vagyonkezelői jogosultságából eredő jogait a 

vonatkozó jogszabályok alapján, illetve a jelen Megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja. 

3.6 A Megállapodás tárgya szerinti IKT eszközök az Együttműködő partnereknek történő átadás 

után is a KK vagyonkezelésében és a Magyar Állam tulajdonában lévő vagyontárgyak 

maradnak, ezért az Együttműködő partnereket szigorú elszámolási és együttműködési 

kötelezettség terheli a KK felé. 

3.7 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendeletnek („Vhr.”) 

megfelelően a Fenntartó és a Köznevelési Intézmények a használatba adási szerződés 

megkötése előtt kötelesek igazolni, hogy közfeladatot látnak el. Fentiekre tekintettel a jelen 

Megállapodással az Együttműködő partnerek felelősségvállaló nyilatkozatot tesznek, mely 

szerint jogszabályban előírt állami feladatot látnak el: a Fenntartó köznevelési alapfeladat 

ellátásában fenntartóként vesz részt, a Köznevelési Intézmények pedig oktatási-nevelési 

közfeladatot látnak el, és jelen Megállapodás 2. számú Mellékleteként csatolják a közfeladat 

ellátását igazoló dokumentumokat. Jelen Megállapodással nyilatkoznak arról is, hogy a 

hivatkozott IKT eszközöket a Projekt céljainak megfelelően, kizárólag a fentiekben 

meghatározott közfeladatuk ellátásának elősegítése érdekében kívánják használni. 

3.8 Az Együttműködő partnerek kijelentik, hogy az Nvtv. értelmében átlátható szervezetnek 

minősülnek, valamint hogy a Vtv. 25.§ (1) bekezdés alapján állami vagyon hasznosítására 

irányuló szerződés megkötésére jogosultak. 

4. A JOGVISZONY TÁRGYA, IDŐBELI HATÁLYA 

4.1 Jelen Megállapodás tárgya a Projekt során megvásárolt IKT eszközök Fenntartón keresztül a 

Köznevelési Intézmények részére történő ingyenes használatba adásával kapcsolatos 

együttműködés feltételeinek a rögzítése. 

4.2 A jelen Megállapodásra tekintettel a KK a Projekt megvalósítási időszaka alatt a KK által 

meghatározott, évenkénti ütemezésben, - a Szállítókkal kialakított logisztikai terv szerint – 

Egyedi Használatba Adási Szerződés alapján bocsátja az Együttműködő partnerek 
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rendelkezésére a Fenntartó által szándéknyilatkozatában előzetesen bejelentett igényeknek 

megfelelő mennyiségű és fajtájú IKT eszközt. 

4.3 A jelen Megállapodás határozott időtartamra jön létre, 2022.02.15. napjától kezdődően a 

Projekt fenntartási időszakának végéig, illetve addig, amíg a Feleket egymással szemben a 

Projekttel kapcsolatos kötelezettség (pl. elszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség) terheli. 

5. A KLEBELSBERG KÖZPONTRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

5.1 A KK az IKT eszközöket az Együttműködő partnerek részére ingyenes használatba adja, 

azonban az IKT eszközökkel kapcsolatos vagyongazdálkodásért felel. 

5.2 A Szállítókkal megköti az IKT eszközökre vonatkozó adásvételi szerződéseket, melyek alapján 

a fuvarozást és a garanciális javítást is a Szállító végzi, illetve végezteti. 

5.3 A KK minden évben legkésőbb április 30-ig tájékoztatja a Fenntartót az adott évi 

eszközkiosztás rendjéről. 

5.4 A KK koordinálja és felügyeli a Pályázati Felhívásában meghatározott adatszolgáltatások 

rendjét. 

5.5 A KK ingyenesen és a megfelelő időben biztosítja az Eszközmenedzserek részére a TESZEK 

modul használatához szükséges útmutatót, illetve a Notebook használók számára a 

„Notebook üzembehelyezési útmutató”-t. 

5.6 A KK jogosult a – vonatkozó jogszabályi keretek között – az IKT eszközök állapotát, illetve 

rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. 

6. FENNTARTÓKRA ÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

6.1 Az Együttműködő partnereknek tulajdonjoga nem, csak használati joga keletkezik az IKT 

eszközökre vonatkozóan. Az Intézmények a Projekt jelen Megállapodásban rögzített céljainak 

megfelelően további használatba adják az IKT eszközök egy részét a Tanulók, illetve a 

Pedagógusok részére. 

6.2 Az IKT eszközök használatba adása ingyenesen történik, az Együttműködő partnereknél a 

jelen Megállapodás alapján felmerülő adminisztrációs és gazdasági feladatok ellátása saját 

költségen történik, ha a jelen Megállapodás eltérően nem rendelkezik. 

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


 

 

Klebelsberg Központ 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Telefon: +36 (1) 795 1170 
E-mail: rrfˍdigitalis@kk.gov.hu 

Web: www.kk.gov.hu 

RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára 

 

9 

6.3 Az Együttműködő partnerek garantálják, hogy a Projekt időtartama alatt egyidejűleg csak egy 

IKT eszközt adnak személyes használatba a Pedagógusok, illetve a Tanulók részére. 

6.4 Az Nvtv. 11. § (11) bekezdésének megfelelően az Együttműködő partnerek vállalják, hogy: 

6.4.1 a jelen Megállapodásban és módosításaiban előírt beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítik, 

6.4.2 az IKT eszközöket – mint átengedett nemzeti vagyont – a jelen Megállapodás 

rendelkezéseinek, a vagyonkezelői rendelkezéseknek, valamint a Projektben meghatározott 

hasznosítási célnak megfelelően használják, 

6.4.3 a hasznosításban - az Együttműködő partnerekkel közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható 

szervezetek vesznek részt. 

6.5 Együttműködési kötelezettség 

A Feleket a Projekt végrehajtása során fokozott együttműködési kötelezettség terheli, az 

Együttműködő partnerek a Projekt célkitűzéseinek megvalósításában aktív szerepet vállalnak, 

ennek megfelelően többek között: 

6.5.1 biztosítják az IKT eszközök használatával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását az 

Eszközmenedzsereken keresztül, 

6.5.2 részt vesznek a szükséges egyeztetéseken, megbeszéléseken, rendezvényeken, 

6.5.3 a KK felhívása esetén részt vesznek a Továbbképzések, illetve a Projekt keretében szervezett 

felmérések szervezésében, 

6.5.4 valamennyi IKT eszköz vonatkozásában elvégzik a leltározáshoz kapcsolódó, KK által 

előzetesen írásban meghatározott feladatokat. 

6.5.5 Az Együttműködő partnert közreműködési kötelezettség terheli, amennyiben a Projekt 

megvalósítását vizsgáló kormányzati, illetve európai uniós szerv vagy szervezet helyszíni 

ellenőrzést folytat le, illetve amennyiben a KK az eszközök Projekt céljaihoz igazodó 

hasznosulást ellenőrzi. 
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A KK saját döntése alapján vagy az Együttműködő partnerek kérésére – a KK által 

meghatározott formában – egyeztetési fórumokat alakíthat ki a jelen Megállapodással 

kapcsolatban a felmerült kérdések tisztázása céljából. 

6.6 Adatszolgáltatás 

6.6.1 A Felek szükség szerint, de évente legalább egyszer, év végével, – a KK által jelzett 

időpontban – a leltározással kapcsolatos vagyongazdálkodási kérdésekben adategyeztetést 

tartanak. 

6.6.2 Az Együttműködő partner a Projekttel kapcsolatban elsősorban a TESZEK modulban, a 

TESZEK útmutató alapján szolgáltat naprakészen adatokat, azonban a Projekt fenntartási 

időszakának végéig a Projekttel kapcsolatos bármilyen egyéb kérdésben is a KK kérésének 

megfelelő adatszolgáltatásra kötelezett. 

6.6.3 Az Együttműködő partnerek kijelentik, és szavatolnak azért, hogy a Projekt során, a Projekttel 

összefüggésben nyújtott adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 

hitelesek. 

6.6.4 Az Együttműködő partnerek tudomásul veszik, hogy a Projekt során előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségük megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a KK döntése alapján 

azzal a következménnyel járhat, hogy a következő év során nem lesznek jogosultak az Egyedi 

Használatba Adási Szerződés kiegészítésével újabb IKT eszközökre. 

6.7 Kapcsolattartók 

A Projekt megvalósítása érdekében, az egymás közötti kapcsolattartásra, adategyeztetésre a 

Felek kapcsolattartókat jelölnek ki az alábbiak szerint: 

6.7.1 A Fenntartó által kijelölt fenntartói kapcsolattartó neve:  

e-mail címe:  

mobiltelefonszáma:  

6.7.2 A KK által kijelölt kapcsolattartó neve:  

e-mail címe:  

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


 

 

Klebelsberg Központ 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Telefon: +36 (1) 795 1170 
E-mail: rrfˍdigitalis@kk.gov.hu 

Web: www.kk.gov.hu 

RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára 

 

11 

mobiltelefonszáma:  

6.7.3 Az Intézmények által kijelölt kapcsolattartók nevét és elérhetőségét jelen Megállapodás 1. 

számú Melléklete(i) tartalmazza(k). 

6.8 Eszközmenedzserek 

6.8.1 Az Intézmények vállalják, hogy kijelölik – és a TESZEK modulban rögzítik – az IKT eszközök 

kiosztásában részt vevő, és az IKT eszközökkel kapcsolatos tájékoztatást, ügyintézést 

adatszolgáltatást ellátó Eszközmenedzser(eke)t. 

6.8.2 Az Eszközmenedzser az IKT eszközök kiosztásán kívül, az azok meghibásodásával, 

eltűnésével és az IKT eszközökkel kapcsolatos egyéb ügyintézést és adminisztrációt végzi. 

Az ügyek/folyamatok dokumentálása, adminisztráció, változáskövetés a TESZEK felületen 

keresztül történik, a KK által biztosított TESZEK útmutatóban rögzítettek alapján. 

6.8.3 Az Intézmény jogosult – akár Feladatellátási helyenként – több Eszközmenedzsert kinevezni, 

illetve a Megállapodás hatálya alatt az Eszközmenedzserek személyét megváltoztatni, ami 

nem jár a jelen Megállapodás módosításával, azonban az Intézmény köteles a változásról 

haladéktalanul – a változást követő 2 munkanapon belül – értesíteni a KK-t és a Fenntartót. 

6.8.4 Az Intézmény köteles az Eszközmenedzserek elérhetőségéről az IKT eszközre jogosult 

Pedagógusokat és a Törvényes Képviselőket/Tanulókat az IKT eszközök birtokba vételét 

megelőző megfelelő időn belül tájékoztatni, illetve azt részükre a Projekt fenntartási időszaka 

alatt folyamatosan elérhetővé tenni. 

6.8.5 A kijelölt Eszközmenedzser jogosultságát a KK indokolt kérése alapján az Intézmény köteles 

haladéktalanul visszavonni, és 5 munkanapon belül helyette más személyt kijelölni a feladatra. 

6.9 Adatvédelmi szabályok és a dokumentumok megőrzésének kötelezettsége 

6.9.1 A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben egymás 

rendelkezésére bocsátandó, illetve bocsátott személyes adatokat az Európai Parlament és a 

Tanács által kibocsátott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú általános adatvédelmi 

rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), az esetleges további, az Európai Unió által alkotott – 
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közvetlenül alkalmazandó – jogi normáknak megfelelően kezelik, és kötelesek a GDPR és az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: „Infotv.”) személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására 

vonatkozó rendelkezéseinek betartására. 

6.9.2 A Megállapodás aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a Megállapodás megkötése és 

teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik 

egymás kapcsolattartóinak adatait. Felek a Megállapodásban megjelölt, velük munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban álló (saját) kapcsolattartóikat megfelelő módon tájékoztatják a 

személyes adataik Megállapodás keretében történő kezeléséről. 

6.9.3 A Felek a Megállapodásból eredő feladataik tekintetében kötelesek megtenni azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Bármelyik Fél a 

titoktartási, adatvédelmi kötelezettség megsértésével okozott kárt – a kár bekövetkezésének 

terhére történő felróhatósága esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint – köteles megtéríteni. 

6.9.4 A Felek rögzítik, hogy a Projekt során keletkezett dokumentumokat az Együttműködő 

partnerek kötelesek megőrizni jelen pontban foglaltak szerint. A Magyarország Helyreállítási 

és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 

szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 18. § alapján, a HET végrehajtásában eljáró szervek 

a támogatási igényekkel és a támogatásokkal kapcsolatos minden dokumentumot legalább 

2036. december 31-ig kötelesek megőrizni. 

6.10 Az IKT Eszközök Szállítótól való átvétele 

6.10.1 A Jelen Megállapodásban hivatkozott eszközkiadási rend figyelembevételével a KK és az 

Együttműködő partnerek az Egyedi Használatba Adási Szerződésben rögzítik az adott 

eszközkiadás során használatba adandó IKT eszközök pontos típusait, mennyiségét, az 

átadás-átvétel helyét, időpontját, valamint a használatba adásra vonatkozó, jelen 

Megállapodásban nem rögzített esetleges speciális rendelkezéseket. 

6.10.2 Az Együttműködő partnerek feladata, hogy az Egyedi Használatba Adási Szerződésben 

rögzítettek szerint az IKT Eszközök átadás-átvételének a feltételeit biztosítsák (pl. megfelelő 

létszámú személyzet). A Szállítónak nem kötelezettsége az átvevő személyek jogosultságát 

ellenőrizni, az Együttműködő partner szavatol azért, hogy az Egyedi Használatba Adási 
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Szerződésben meghatározott helyen és időpontban a szállítóleveleket nevében aláíró 

személy az aláírásra/átvételre általa felhatalmazott. 

6.10.3 Az Együttműködő partnerek a szállítólevelek aláírásával, mennyiségi átvétellel, tételesen, – a 

szállítólevélen, valamint a dobozokon szereplő leltári számok ellenőrzésével – veszik birtokba 

az IKT eszközöket. Az IKT eszközökre vonatkozó kárfelelősség az átvétellel száll át az 

Együttműködő partnerekre. Amennyiben az Egyedi Használatba Adási Szerződésben 

foglaltakhoz képest mennyiségi eltérést tapasztalnak, illetve az IKT eszközökön egyértelműen 

megállapítható külsérelmi nyomok láthatóak, ennek tényét az Együttműködő partner köteles a 

szállítólevélen jelezni, erről a Szállító képviselőjével együtt fényképes kárfelvételi 

jegyzőkönyvet felvenni, és a KK-t haladéktalanul – lehetőség szerint telefonon és email-ben is 

– értesíteni. 

6.10.4 Az átvett IKT eszközökre vonatkozó adatokat az Eszközmenedzser a TESZEK útmutatóban 

foglaltak alapján köteles rögzíteni. 

6.11 Az IKT eszközök Pedagógusok/Tanulók használatba adására vonatkozó egyéb 

rendelkezések 

6.11.1 A notebookokat az Együttműködő partnerek további használatba adják a Projektben 

meghatározott célcsoportok (Pedagógusok és Tanulók) részére, az egyéb IKT eszközök az 

Intézmény közvetlen használatába kerülnek. A Pedagógusoknak, illetve 

Tanulóknak/Törvényes képviselőnek történő átadásig az Intézmény köteles az IKT eszközöket 

a felelős őrzésre vonatkozó szabályok szerint megőrizni. 

6.11.2 Amennyiben a Pedagógus, illetve a Tanuló/Törvényes képviselő részére történő átadás során 

az érintettek az IKT eszközön sérülést tapasztalnak, az Eszközmenedzserrel közösen a 

sérülés tényéről fényképes jegyzőkönyvet vesznek fel. A sérült IKT eszköz helyett az 

Eszközmenedzser sértetlen IKT eszközt köteles biztosítani, amennyiben az Intézmény 

számára leszállított mennyiség azt lehetővé teszi. 

6.11.3 Az Együttműködő partnerek feladata és felelőssége, hogy az IKT eszközök a Projekt 

célcsoportját képező, Törvényes képviselőik által – az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató 

elfogadását követően – regisztrált Tanulókhoz és olyan Pedagógusokhoz kerüljenek, akik 

szándéknyilatkozatot tettek arról, hogy részt vesznek a Projekt keretében szervezett 

Továbbképzésen. Amennyiben az IKT eszköz nem a jelen pontban meghatározott 
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személyekhez kerül, a Fenntartó a KK felszólítására – a felszólításban megjelölt határidőre – 

köteles gondoskodni arról, hogy az IKT eszköz az arra jogosult Tanuló, illetve Pedagógus 

birtokába kerüljön. 

6.11.4 Amennyiben bármilyen okból az Együttműködő partnerek rendelkezésére állnak a 

Pedagógusok és Tanulók részére biztosítható, de konkrét személyhez nem rendelt IKT 

eszközök (notebook) (valamelyik jogosult az IKT eszközt visszaszolgáltatta, Tanuló másik 

Fenntartónál létesített tanulói jogviszonyt stb.), 

(i) azokat az Együttműködő partnerek kötelesek a felelős őrzésre vonatkozó szabályok 

szerint őrizni, 

(ii) azokat a KK-val történt előzetes egyeztetés alapján az Együttműködő partnerek 

jogosultak olyan Pedagógusok részére használatba adni, akik a használatba adás időpontját 

megelőzően megfelelnek a használata adás követelményeinek (szándéknyilatkozatot 

tesznek), 

(iii) azokat a KK-val történt előzetes egyeztetés alapján az Együttműködő partnerek 

jogosultak olyan Tanulók részére használatba adni, akik nem felelnek meg az Egyedi 

Használatba Adási Szerződésben meghatározott célcsoport követelményeinek (pl. más 

évfolyamon tanulnak), 

(iv) azokból a KK-val történt előzetes egyeztetés alapján jogosult cseregépet biztosítani az 

IKT eszköz Tanulónak, illetve Pedagógusnak bizonyíthatóan nem felróhatóan bekövetkező – 

jogtalan eltulajdonítása, vagy fizikai megsemmisülése esetén. 

(v) Az Együttműködő partnerek kötelesek a jelen pontban meghatározott IKT eszközöket 

a KK által meghatározott, neveléssel-oktatással kapcsolatos egyéb célra használni, 

(vi) illetve a többletgépek más – akár eltérő Fenntartó – részére történő használatba 

adásáról a KK a Projekt fenntartási idő végéig egyedi döntése alapján határozhat. 

6.12 Az IKT eszközök intézményi használatára vonatkozó rendelkezések 

6.12.1 Az Együttműködő partner jelen Megállapodás elfogadásával felelősséget vállal az IKT 

eszközben, illetve az IKT eszköz nem jelen Megállapodásban meghatározottaknak megfelelő 
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használatával harmadik személynek okozott károkért, melyekkel kapcsolatban a KK 

kifejezetten kizárja a felelősségét. 

6.12.2 Az Együttműködő partner az IKT eszközt kizárólag a Projektben meghatározott célok 

megvalósítása érdekében kapja, azt más célú felhasználás érdekében – jelen 

Megállapodásban foglalt kivételekkel – további használatába nem adhatja.  Amennyiben az 

Együttműködő partner jelen pontban foglaltakat megsérti, köteles minden olyan kárt 

megtéríteni, amely a használatba adás nélkül nem következett volna be. 

6.12.3 Az Együttműködő partner köteles gondoskodni arról, hogy az IKT eszközt rendeltetésszerűen, 

az IKT eszköz kezelésére és használatára vonatkozó szabályok betartásával használják, a 

használat fennállta alatt az IKT eszközt tisztán tartsák, meghibásodás esetén az 

Eszközmenedzser részére javításra adják át, és gondoskodjanak a folyamatos 

állagmegóvásáról. 

6.12.4 Ellentétes a rendeltetésszerű használattal, ezáltal a jelen Megállapodásba ütköző és tilos 

különösen: 

(i) az IKT eszközt a magyar jogszabályok által nem megengedett célokra használni; 

(ii) szerzői jogokat sérteni; 

(iii) tiltott szerencsejátékokban részt venni; 

(iv) pornográf oldalakat látogatni; 

(v) az IKT eszköz szoftver környezetét olyan módon megváltoztatni, hogy az a Projekt 

céljainak ne feleljen meg. 

6.12.5 Az Együttműködő partnert nem illetik meg – a használaton kívüli - tulajdonosi 

részjogosítványok, így különösen nem jogosult az IKT eszköz tulajdonjogát másra átruházni 

(eladni, ajándékba adni) vagy azzal felhagyni, használatát másnak átengedni, az IKT eszközt 

biztosítékul vagy zálogba adni vagy más módon megterhelni. 

6.12.6 Az Együttműködő partner jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint 

köteles eljárni. Viseli az IKT eszköz fenntartásával járó terheket, terhelik azok a 

kötelezettségek, amelyek az IKT eszköz használatával kapcsolatosak. 
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6.12.7 Az IKT eszközzel kapcsolatos minden információt (eltűnés, megrongálódás) köteles 

haladéktalanul bejelenteni az Eszközmenedzseren keresztül. 

6.12.8 Az Együttműködő partner köteles az IKT eszköz biztonságos megőrzéséről gondoskodni, 

zárható, informatikai eszközök tárolására alkalmas helyiséget biztosítani.  Amennyiben az 

Együttműködő partner munkavállalója vagy az Együttműködő partner 

tudtával/beleegyezésével használó harmadik személy szándékosan megrongálja, 

megsemmisíti, jogtalanul eltulajdonítja az IKT eszközt, a károkozásért az Együttműködő 

partner kárfelelősséggel tartozik. 

6.12.9 Tekintettel az állami vagyonra vonatkozó vagyongazdálkodási szabályokra, a Felek rögzítik, 

hogy az Együttműködő partner a használaton kívüli, sérült, használhatatlan IKT eszközöket is 

köteles a Projekt fenntartási időszak végéig felelős őrizetben tárolni, és azzal a KK felé 

elszámolni. 

6.12.10 Amennyiben az Együttműködő partner munkavállalója, a Tanuló, illetve a Pedagógus 

az IKT eszközt felszólítást követő 2 munkanapon belül nem mutatja be az Együttműködő 

partner, illetve a KK részére, és az akadályoztatás tényét nem igazolja, a Felek úgy tekintik, 

hogy az IKT eszköz kikerült az Együttműködő partner, a Tanuló, illetve Pedagógus birtokából. 

6.12.11 Az Együttműködő partner vállalja, hogy amennyiben a használatban tartott, illetve 

használatra Tanulónak vagy Pedagógusnak átengedett IKT eszközökkel kapcsolatban 

bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, - és más személy az ügyben még nem 

intézkedett – haladéktalanul büntető feljelentést tesz. 

6.13 A Pedagógusokra vonatkozó képzési kötelezettség elősegítése 

6.13.1 Az Együttműködő partner kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a Pedagógusok részére a 

Továbbképzésekben való részvétel feltételeit. 

6.13.2 A Továbbképzés részletes teljesítési követelményeiről a Pedagógus és a Továbbképzés 

szervezője külön szerződést kötnek. 

6.13.3 A továbbképzési kötelezettség teljesítése alóli teljes vagy részleges felmentést kizárólag a KK 

adhat a Pedagógusnak. 
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6.13.4 Amennyiben az előzetes szándéknyilatkozata ellenére a Pedagógus nem vesz részt a 

Továbbképzésen, az általa az Intézmény részére visszaszolgáltatott IKT eszközre a jelen 

Megállapodás 6.11.4. pontja vonatkozik. 

6.14 A garanciális javításra vonatkozó előírások 

6.14.1 Az Együttműködő partner tudomásul veszi, hogy a Szállító az IKT eszközökért minimum a 

kiszállítás időpontjától számított 3 év jótállási kötelezettséggel tartozik, amely csak és 

kizárólag a rendeltetésszerű használat során keletkezett meghibásodások kijavítására 

vonatkozik. 

6.14.2 Az Együttműködő partner köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a jótállás ideje 

alatt az IKT eszközzel kapcsolatban felmerült jótállási igény érvényesítésére kerüljön a 

Szállítóval szemben, ezért az IKT eszközben bekövetkező bármilyen hibát köteles 

haladéktalanul – legkésőbb a hiba felmerülését követő munkanapon – jelezni az 

Eszközmenedzsernek, aki a TESZEK útmutatóban meghatározottak alapján köteles eljárni. 

6.14.3 Az Együttműködő partner tudomásul veszi, hogy a jótállás ideje alatt kizárólag a Szállító 

jogosult az IKT eszközön javítási vagy egyéb munkát végezni. Abban az esetben, ha az 

Együttműködő partner mással javíttatja az IKT eszközt, és ezért a KK elveszíti a jótállási igény 

érvényesítéséhez fűződő jogát, az ebből eredő kárért az Együttműködő partner felelősséggel 

tartozik. 

6.14.4 A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, meghibásodásokra, melyek az IKT eszköz nem 

rendeltetésszerű és nem a Notebook üzembehelyezési útmutatóban foglaltak szerinti 

használatával keletkeztek. 

6.14.5 Amennyiben a hiba természetéből következően a jótállási igényt nem lehet érvényesíteni, vagy 

a jótállási idő már eltelt (minimum 3 év), az Együttműködő partner a kárfelmérés és a javítás 

költségét köteles megtéríteni. 

7. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

7.1 Rendes felmondás 

7.1.1 A használatba adástól a Projekt fenntartási időszaka alatt a KK rendes felmondás keretében 

nem jogosult felmondani jelen Megállapodást. 
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7.1.2 Az Intézmény jogosult jelen Megállapodás rendes felmondására az IKT eszközök KK részére 

történő visszaadása mellett, amennyiben a Projektben részt vevő valamennyi Törvényes 

képviselő/Tanuló és Pedagógus rendes felmondással felmondta a használatba adásra 

vonatkozó haszonkölcsön szerződést, és az IKT eszközöket az Intézmény részére 

visszaszolgáltatták. 

7.1.3 A Fenntartó csak abban az esetben jogosult rendes felmondással felmondani a 

Megállapodást, amennyiben a fenntartásában levő valamennyi, – a jelen Megállapodást aláíró 

– Intézmény felmondta a Megállapodást. 

7.1.4 A Fenntartó és az Intézmény tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen Megállapodást 

felmondják, úgy a Projekt keretében további eszközigénylésre nem jogosultak. 

7.2 Rendkívüli felmondás 

7.2.1 Jelen Megállapodás rendelkezéseinek az Együttműködő partnerek általi megszegése esetén 

a KK jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, különösen: 

(i) az Együttműködő partner a jelen Megállapodásban meghatározott, súlyos 

szerződésszegő magatartást tanúsít, pl. adatszolgáltatási kötelezettségének több ízben, 

felszólítás ellenére sem tesz eleget, 

(ii) az Együttműködő partner megsérti a korrupcióellenes vagy esélyegyenlőségi klauzulában 

foglaltakat, 

(iii) az Együttműködő partner olyan kirívóan etikátlan viselkedése esetén, melyre tekintettel a 

KK-tól a jogviszony fenntartása nem várható el. 

7.2.2 Rendkívüli felmondással a rendkívüli felmondásra okot adó Intézményre vonatkozóan szűnik 

meg a Megállapodás, amely a többi Együttműködő partner jogviszonyát nem érinti. 

Amennyiben a felmondás a Fenntartót érinti, a Megállapodás felmondásával egyidőben 

valamennyi Intézmény jogviszonya megszűnik. 

7.2.3 A rendkívüli felmondásra okot adó körülmény bekövetkezte esetén az Együttműködő 

partnernek gondoskodnia kell az IKT eszközök KK részére történő visszaszolgáltatásáról, a 

KK által meghatározott időben és helyen. 
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7.2.4 Az Együttműködő partner köteles a KK előzetes írásos jóváhagyását kérni, amennyiben 

rendkívüli felmondással kíván megszüntetni egy Tanulóval vagy Pedagógussal kötött 

haszonkölcsön szerződést. 

7.3 A jogviszony megszűnésének egyéb okai 

7.3.1 A Felek közötti jogviszony megszűnik, és az Együttműködő partner az IKT eszközt köteles a 

KK részére, a KK által megadott helyszínen és időben visszaszolgáltatni, amennyiben: 

(i) a Fenntartó jogutód nélkül megszűnik, 

(ii) a KK jogutód nélkül megszűnik, 

(iii) az Intézmény jogutód nélkül megszűnik, 

(iv) valamelyik Intézmény a Projekt fenntartási időtartama alatt kikerül a Fenntartó fenntartása 

alól, 

(v) a Projekt fenntartási időszaka véget ér. 

7.3.2 Az (i), (ii) és (v) esetekben a Megállapodás valamennyi Fél tekintetében, a (iii), (iv) 

bekezdésben foglalt esetekben pedig csak az érintett Intézmény vonatkozásában szűnik meg. 

7.3.3 A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás bármilyen okból történő megszűnése esetén a 

megszűnés napjával a Megállapodásra tekintettel kötött Egyedi Használatba Adási Szerződés 

is megszűnik. 

7.4 A visszaadásra vonatkozó közös szabályok 

7.4.1 Amennyiben az IKT eszköz tulajdonjogi rendezésével kapcsolatban a visszaadás 

időpontjában jogszabály másként nem rendelkezik, a jogviszony bármilyen jogcímen történő 

megszűnése esetén az Együttműködő partner az IKT eszközöket a rendeltetésszerű 

használattal együtt járó elhasználódástól (használati kopások és apró esztétikai hibák) 

eltekintve az IKT eszköz birtokbaadáskor fennálló, mindenfajta hibától és hiánytól mentes 

állapotában, minden tartozékával együtt köteles visszaadni, a visszaszolgáltatásról szóló 

jegyzőkönyv felvétele mellett. 
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7.4.2 A Projekt fenntartási időszakát követően az Együttműködő partner kötelessége a feleslegessé 

váló IKT eszközök visszagyűjtésében és kezelésében a Klebelsberg Központtal 

együttműködni, figyelembe véve a DNSH, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére 

vonatkozó uniós elveket. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

8.1 Vitarendezés 

A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos 

rendezésére, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére a Budai 

Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki. 

8.2 A súlyos szerződésszegés esetére kikötött szankció 

Felek rögzítik, hogy az Együttműködő partner súlyos, szerződésszegő magatartásának 

jogkövetkezménye lehet – a KK egyedi döntése alapján –, hogy a szerződésszegő Fél a 

következő évben nem jogosult a Használatba Adási Szerződés kiegészítésével újabb IKT 

eszközöket igényelni. 

8.3 A Fenntartó felelőssége az Intézmény által okozott károkkal kapcsolatban 

A Fenntartó vállalja, hogy a Projekt során, illetve azzal összefüggésben az Intézmény által 

okozott szerződéses, szerződésen kívüli, vagyoni és nem vagyoni károkért – készfizető 

kezesként – a KK, valamint harmadik személy felé korlátlanul helytállni köteles. 

8.4 A Megállapodás, illetve az Egyedi Használatba Adási Szerződés módosítása 

A Megállapodás a Felek közös megegyezésével módosítható. Nem minősül 

szerződésmódosításnak a Felek adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, 

képviselőiben, továbbá a Projekt teljesítése során eljáró szervezetek és a kapcsolattartók 

adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az 

eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban, 8 napos határidővel, vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 8 napon belül köteles értesíteni. 

Az Egyedi Használatba Adási Szerződés alapján átadott IKT eszközökkel kapcsolatos 

bármely adat (használati hely, használó személye, IKT eszköz állapota stb.) változását az 

Együttműködő partner által meghatalmazott Eszközmenedzserek rögzítik a TESZEK 
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modulban a TESZEK útmutató alapján. Az Egyedi Használatba Adási Szerződés 

módosítására a projekt ütemezése szerinti új IKT eszközök használatba adása esetén, 

és/vagy az év végi leltározásokat követően, valamint – szükség esetén – a KK részére a 

Projekttel kapcsolatosan előírt beszámolók elfogadását megelőzően kerül sor. A Felek 

rögzítik, hogy a szerződésmódosítások közötti időszakokban az IKT eszközökkel kapcsolatos, 

a TESZEK-ben fentiek szerint rögzített adatokat helyesnek és valósnak fogadják el. 

8.5 A Fenntartó képviseleti jogosultsága 

A Megállapodást aláíró Intézmények jelen Megállapodás aláírásával – az egymás közötti 

viszonyukat rendező jogszabályi és alapító okiratban rögzített rendelkezéseken túl – külön is 

meghatalmazzák a Fenntartót, hogy az Intézmények nevében, azok képviselőjelént járjon el 

jelen Megállapodás további módosításai, az Egyedi Használatba Adási Szerződés megkötése, 

annak módosításai, a jogviszony bármilyen okból történő megszűnése/megszüntetése 

alkalmával. 

A Fenntartó által – az Intézmények fenti meghatalmazása alapján - aláírt bármely szerződés, 

szerződésmódosítás minden tekintetben érvényes, hatályos és az Intézményekre nézve 

kötelező érvényű lesz. 

8.6 DNSH klauzula 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2021/241 rendelete („RRF EU Rendelet”) úgy rendelkezik, hogy a helyreállítási 

és rezilienciaépítési tervben szereplő egyetlen intézkedés sem vezethet a környezetvédelmi 

célkitűzéseknek, a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló 

(EU) 2020/852 rendelet (taxonómiai rendelet) 17. cikke szerinti jelentős megsértéséhez. Az 

RRF EU Rendelet szerint a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek értékelésének biztosítania 

kell, hogy a terv minden egyes intézkedése megfeleljen a „jelentős károkozás elkerülése” (Do 

No Significant Harm, a DNSH) elvnek. 

A Projekt keretében a Felek figyelembe veszik a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 

keretében meghirdetett felhívásokhoz kapcsolódó általános útmutatóban megfogalmazott 

környezetvédelmi követelményeket és a Projekt megvalósítása során mindvégig érvényesítik 

a jelentős károkozás elkerülésére vonatkozó ún. DNSH elvet. 

8.7 Esélyegyenlőségi klauzula 
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A Projektben résztvevők kötelezettsége, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy 

az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség jogszabályban rögzített alapelvei, a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben foglaltak a Projekt 

szemléletében, illetve a tevékenységeik során teljes egészben érvényesüljenek. A Projekthez 

kapcsolódó kommunikációban és viselkedésben a Feleknek esélytudatosságot kell 

kifejezniük: nem közvetíthetnek szegregációt, elő kell segíteni a csoportokra vonatkozó 

meglevő előítéletek csökkentését. 

8.8 Korrupcióellenes Klauzula 

Jelen Megállapodásban szereplő Fél nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik 

személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, 

valamint a korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi. 

8.9 Vonatkozó jogszabályok 

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a 

vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

A projekt megvalósítását befolyásoló jogszabályi környezet fontosabb elemei: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; 

 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról; 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról; 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 

 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről; 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési jegyzék módosításának eljárásrendjéről; 
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 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról; 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról; 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról; 

 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a 

felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási 

Stratégiájáról; 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről; 

 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről és annak módosításáról szóló 18/2016. 

(VIII. 5.) EMMI rendelet; 

  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról; 

 A Kormány által 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégia; 

 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 

Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről; 

 1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat a Magyarország Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő 

előfinanszírozásának megkezdéséről; 

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


 

 

Klebelsberg Központ 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

Telefon: +36 (1) 795 1170 
E-mail: rrfˍdigitalis@kk.gov.hu 

Web: www.kk.gov.hu 

RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára 

 

24 

 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 

valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a 

kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről; 

 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint 

infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében 

megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és 

Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről; 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről; 

 Az Európai Parlament és a Tanács a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

létrehozásáról szóló 2021/241 EU rendelet; 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról; 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról. 

A Felek a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és 

tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve 

új, a Megállapodás szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 

intézkedés nélkül módosul. 

MELLÉKLETEK 

Jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok: 

1. számú Melléklet: Együttműködő partnerként szereplő Köznevelési Intézmény(ek) adatai 

és cégszerű aláírásuk 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást aláíró egyes Intézmények adatai külön (1/1. 

Melléklet, 1/2. Melléklet stb.) lapon szerepelnek. 

2. számú Melléklet: A Köznevelési Intézmények és a Fenntartó Alapító Okiratai 

A jelen Megállapodás 2 eredeti példányban készült, amelyek közül 1 példány a Klebelsberg 

Központot, 1 példány a Fenntartót illeti meg. Az Intézmények a Fenntartó aláírt eredeti 

példányának hitelesített másolatára jogosultak 1-1 példányban a Fenntartótól. 
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A jelen Megállapodást a Felek – elolvasás és értelmezés után – mint szerződéses akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 

 
Kelt: Budapest, 2022.  
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