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Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

„Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” 

2020-2023-RSZTOP-KK 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a 

Klebelsberg Központ  

székhely: 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 42-46. 

adószám: 15799658-2-41 

képviseli: Hajnal Gabriella elnök 

mint a Klebelsberg Központ (továbbiakban: Központ) 

másrészről 

 

 

szervezet neve: 

székhelye: 

adószám: 

számlavezető pénzintézet neve: 

bankszámlaszám: 

mint Partnerszervezet, (továbbiakban: Partner) 

a továbbiakban a Központ és a Partner együttesen: Felek 

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

(A) Felek rögzítik, hogy a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 

szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség arányának csökkentését, 

kiemelt figyelmet fordítva a gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére. A 

Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez hozzájárul a Rászoruló Személyeket 

Támogató Operatív Program (továbbiakban: Program), mely a leginkább rászoruló személyek 

élethelyzetének javítására irányul a megfelelő élelmiszerekhez és az alapvető fogyasztási 

cikkekhez való hozzáférésben tapasztalható hiányosságok enyhítésével. 

A cél elérését a Kormány a Központ együttműködésével tervezi megvalósítani. 

(B) A Program célul tűzte ki a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányának 

enyhítését. Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 

szegény gyermekes családok számára” című projekt (továbbiakban: Projekt) keretében - 

2014-es országspecifikus ajánlásoknak megfelelően - a szegénység csökkentése érdekében 

racionalizált, különösen olyan, a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására 

kerül sor, mint például élelmiszersegély, alapvető fogyasztási cikkek és tanszercsomagok 

biztosítása szegény gyermekes családok számára. 

(C) A Központ a 1347/2016 (VII.6.) Korm. határozat alapján vesz részt a program 

végrehajtásában, és ennek megfelelően konzorciumi partnerként Konzorciumi Megállapodást 

kötött a Projekt megvalósítása érdekében. A Projekt támogatási szerződésben foglaltak 

értelmében a Központ a következő 3 tanév – vagyis a 2020/2021; 2021/2022 és 20222/2023 

tanév – kezdése előtt országos szinten, a HH/HHH, 1-8 évfolyamos tanulók részére 

tanszercsomagot szerez be és oszt ki a Projekt keretében. 
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(D) A felhívás értelmében a Központ a Projektet partnerszervezetekkel valósítja meg, erre 

tekintettel a Központ 2020.07.14. napján 2020-2023-RSZTOP-KK számon nyílt pályázati 

felhívást tett közzé partnerszervezetek kiválasztására a Projekten belül beszerzésre kerülő 

tanszercsomagok kiosztásához. A felhívásra Partner érvényes pályázatot nyújtott be, amely 

pályázatot a Központ elfogadott, A Felek a Partner Projekt megvalósításában történő 

közreműködése érdekében a jelen megállapodást (a továbbiakban: Megállapodást) kötik. 

 

 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  

1. Felek megállapodnak, hogy a Partner a Megállapodásban foglaltak szerint közreműködik 

abban, hogy 2020. augusztus 20. és 2023 augusztus 31. napja között, az aktuális tanév 

megkezdése előtt, a tanévkezdéshez szükséges tanszercsomagok a Projekt keretében 

átadásra kerüljenek a Magyarország területén 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató 

HH/HHH gyermekek részére.  

 

A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI,  

2. A Központ vállalja, hogy a Projekt keretében kiosztandó tanszercsomagokat minden tanév 

megkezdését megelőzően beszerzi és azokat eljuttatja a Partner részére. A 

tanszercsomagoknak a teljesítési helyszínekre – vagyis a Projekttel érintett köznevelési 

intézményhez – történő eljuttatása a Partner feladata.   

 

3. A Központ vállalja, hogy minden tanévkezdést megelőzően legkésőbb augusztus 28. 

napjáig a tanszercsomagokat átadja a Partner részére. Az átadás-átvételre a Partner 

székhelyén kerül sor. 

 

4. A Központ vállalja, hogy amennyiben a tanszercsomagoknak a Partner részére történő 

átadás-átvétele során hiba, vagy hiányosság kerül megállapításra, úgy az ezzel összefüggő 

szavatossági, jótállási kérdésekben haladéktalanul eljár az általa megkötött szerződés 

alapján a Szolgáltatóval szemben és gondoskodik a megfelelő számú és minőségű 

tanszercsomag mielőbbi rendelkezésre állása érdekében. 

 

5. A Központ az átadás-átvételt követően jogosult a Partner általi teljesítést ellenőrizni, ezzel 

összefüggésben adatszolgáltatás, tájékoztatást kérni. Amennyiben a Központ ezen jogával 

nem, vagy nem megfelelően él ez nem mentesíti a Partnert a szerződésszegés 

következményei alól. 

 

6. A Partner 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, 
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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 

h) a Projekttel és a Projektben végzett tevékenységeivel kapcsolatos minden nyilvános 

kommunikációban megnevezi a támogatást biztosító Emberi Erőforrások 

Minisztériumát illetve az tanszercsomag osztás helyszínein feltünteti a projekt nevét 

és logóját. 

 

7. A Partner a tanszercsomagok Központtól történő 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. A tanszercsomagok 

átvételével a kárfelelősség a Központról a Partnerre száll át. 

 

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

minőségű, típusú és számú tanszercsomag jusson el a Partnernek szükséges elvégeznie a 

tanszercsomagok települések, illetve a programban érintett köznevelési intézmények 

szerinti szortírozását és nyilvántartásba vételét. 

 

9. A Partner köteles megszervezni a tanszercsomagoknak a kiosztási helyszínre történő 

szállítását, ideértve a tanszercsomagoknak a szállítás lebonyolításához szükséges 

mozgatásával együtt járó feladatokat is.  

 

10. A Partner köteles megszervezni a tanszercsomagok kiosztását a pályázatban meghatározott 

feltételek szerint, vagyis oly módon, hogy minden jogosult évente csak egy alkalommal 

kapjon tanszercsomagot. Köteles továbbá a tanszercsomagok átadás - átvételét megfelelően 

dokumentálni, illetőleg ezzel összefüggésben a Központ iránymutatásának megfelelően 

nyilvántartás(oka)t vezetni. 

 

11. A Partner köteles a felmerült költségeket viselni, illetve amennyiben a költségek, vagy 

azok egy része a Projekt költségvetése terhére elszámolható, úgy a költségeket 

megelőlegezni és az elszámoláshoz szükséges alátámasztó dokumentumokat, bizonylatokat 

megőrizni, illetve kiállítani. 

 

12. A Partner köteles kapcsolatot tartani a Központtal és az egyéb a Projekt megvalósításában 

részt vevő szervezetekkel, különös tekintettel a Projekttel érintett köznevelési 

intézményekre. 

 

13. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt során keletkezett dokumentumok egy 

példányát a Projekt zárását követően 7 év időtartamban megőrzi és szükség szerint a 14. 

pont szerinti ellenőrzések során rendelkezésre bocsátja.  

 

14. Partner tudomásul veszi, hogy az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes 

szervei, valamint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a 

támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizheti, Ezzel összefüggésben a 

Partner köteles a Projekt megvalósításával kapcsolatos ellenőrzés során az Európai 

Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső 

ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító 
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hatóságai és a kifizető hatóság és a Központ képviselőit ellenőrzési munkájukban a 

helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, a program megvalósítását igazoló okmányok 

rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni. 

 

DÍJAZÁS 

15. Felek megállapodnak, hogy Központ a Projekt elszámolását az Európai Parlament és a 

Tanács 223/2014/EU rendeletének a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 

segítségnyújtási alapról szóló 26. cikk (2) bekezdés a) és c) pontja alapján végzi el. 

Amennyiben a hivatkozott rendelkezések alapján a Partner felmerült költségeinek 

elszámolására nincs lehetőség, úgy Partner tudomásul veszi, hogy az általa megfizetett 

költségeket viselni köteles. 

 

16. A Felek megállapodnak, hogy a Felek közötti elszámolás módjára a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) 

Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

17. A Felek a Megállapodást mindkét Fél általi aláírás napjától kezdődően 2023. augusztus 31. 

napjáig tartó határozott időre kötik azzal, hogy a Megállapodás megszűnését követően 

értelemszerűen fennmaradnak azok a jogok és kötelezettségek, amelyek szükségszerűen 

túlnyúlnak a Megállapodás időtartamán (pl: 13. pont).  

 

18. A Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

19. A Felek megállapodnak, hogy bármelyik Fél jogosult a másik Fél súlyos szerződésszegése 

esetén a Megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 

azonnali hatállyal a jövőre nézve megszüntetni (rendkívüli felmondás), vagy amennyiben 

teljesítés még nem történt, úgy a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú írásbeli 

nyilatkozattal elállni a Megállapodástól.  

 

20. Felek megállapodnak abban, hogy a Központ jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal 

felmondani, vagy a teljesítés megkezdése előtt attól elállni különösen, de nem kizárólagosa 

az alábbi esetekben: 

a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Partner a Megállapodás megkötésére 

vonatkozó döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott; 

b) Partnerrel szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul; 

c) a Projekt, vagy annak a Partnert érintő része meghiúsul vagy megvalósítása tartós 

akadályba ütközik; 

d) a Partner a Megállapodásban foglalt, vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki 

felróható okból megszegi, 
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e) a Partner átláthatóságra vonatkozó nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul, vagy a 

Partnernél a Megállapodás megkötését követően a körülményekben beállott változás 

folytán a Partner már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

21. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megállapodás megszüntetésére a Partner 

szerződésszegése folytán kerül sor, úgy a Partner kifejezetten lemond a költségei 

megtérítése iránti igényéről. 

 

22. Felek a Megállapodást csak írásban és közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

VIS MAJOR 

23. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, 

előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel – mint például 

háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk –, amely 

számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Megállapodás teljesítését, 

feltéve, hogy ezek a körülmények a Megállapodás  aláírását követően jönnek létre, illetve a 

Megállapodás aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a Megállapodás teljesítésére 

kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. 

 

24. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Megállapodás szerinti kötelezettségeik 

teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a 

szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, 

ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

 

25. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás – részükre fel nem róható – nem 

teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül 

bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a 

következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással 

ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

 

26. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 

tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és – amennyiben 

lehetséges – várható végét. 

 

27. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Megállapodás 

szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény 

bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior 

esemény nem érinti. 

 

TITOKTARTÁS 

28. A Felek a Megállapodással, valamint az annak során teljesített feladatokkal kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott 

minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél 

előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozza nyilvánosságra, vagy 

illetéktelen harmadik személy tudomására. A Partner a birtokába került információkat 
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kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja 

fel.  

 

29. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Központ jogosult a 

Megállapodástól a teljesítés megkezdéséig azonnali hatállyal elállni, a teljesítés 

megkezdését követően a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás, vagy az 

elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári vagy 

büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

 

30. A Partner vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3)-

(3a) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 

szerződés lényeges tartalmáról. A Partner a Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, 

hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 

KAPCSOLATTARTÁ, ÉRTESÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

31. A Felek megállapodnak abban, hogy minden, a Megállapodás keretében egymásnak küldött 

értesítésnek írott (levél, elektronikus levél) formában kell történnie. A Felek közti 

levelezés nyelve: magyar. 

 

32. A Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseket akkor tekintik 

megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Megállapodásban 

meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy más módon igazolt levél – 

küldték meg. 

 

33. Az elektronikus levél abban az időpontban tekinthető közöltnek, amikor a címzett a levél 

elolvasását elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztása esetén az elküldést követő 

harmadik munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesítést küldő Fél a kapcsolattartó 

távollétéről kap értesítést. Elektronikus levél útján érvényesen nem közölhető a 

Megállapodás lényeges tartalma körét érintő nyilatkozat, így különösen a módosítására, 

megszüntetésére, a teljesítés elfogadására irányuló jognyilatkozat. 

 

34. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény 

„ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” 

jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha 

pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. 

munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül. 
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35. Felek együttműködésre feljogosított képviselői: 

 

 

Központ részéről:  

név:  Molnár Gábor főosztályvezető 

telefonszám:+36/70/382-3195 

e-mail-cím: gabor.molnar@kk.gov.hu 

 

 

Partner részéről: 

név:   

telefonszám:  

e-mail-cím:  

 

 

36. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kapcsolattartók személyében változás 

következik be, az érintett Fél köteles a másik Felet erről haladéktalanul, írásban 

tájékoztatni. A tájékoztatás tudomásul vételét a másik Fél köteles haladéktalanul, írásban 

visszaigazolni. A visszaigazolás kézhezvételét követően kapcsolattartónak az újonnan 

bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó 

személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és annak visszaigazolása nem minősül 

szerződésmódosításnak. 

37. A Felek kötelesek – kellő időben – értesíteni egymást minden olyan körülményről is, 

amely a feladatok ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 

veszélyezteti vagy gátolja, amelynek a Megállapodás teljesítésére kihatása lehet, illetve, 

ha valamilyen sürgős, halaszthatatlan intézkedés megtétele vált szükségessé.  

 

A FELEK TOVÁBBI NYILATKOZATAI, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

38. A Partner kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti 

átlátható szervezetnek minősül; valamint vállalja, hogy az előírt beszámolási, 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. A Partner átláthatósági 

nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi. 

39. A Felek kijelentik, hogy a jelen jogviszony létesítése összeférhetetlenségi akadályba nem 

ütközik, így különösen a Központ bármilyen minőségben eljáró képviselői, ellenjegyzői, a 

Partner képviselőivel, tulajdonosaival, teljesítésben érintett alkalmazottaival hozzátartozói 

viszonyban nem állnak. 

40. Abban az esetben, ha Megállapodás bármely része a későbbiekben érvénytelennek 

bizonyulna, a Megállapodás egyéb részei továbbra is hatályban maradnak, kivéve, ha a 

részleges érvénytelenség olyan fokban érinti a Megállapodást, hogy az érvénytelenné vált 

rész nélkül bármelyik Félnek nem állt volna érdekében, illetve szándékában a 

Megállapodás aláírása. Ez esetben Felek kötelesek együttműködni az érvényes 
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Megállapodás megkötése érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló 

jogviszonyukat egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek lezárni. 

41. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő, közöttük felmerült vitás 

kérdéseket elsősorban kapcsolattartóik útján, tárgyalásos úton rendezik. Ennek 

eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Központ székhelye szerinti 

rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

42. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

43. A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok abban az 

esetben is, ha azok fizikailag nem kerülnek csatolásra a Megállapodáshoz: 

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

2. számú melléklet: A partner által benyújtott pályázati dokumentáció 

 

44. Jelen megállapodás egymással megegyező négy eredeti példányban készült. 

 

Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint befolyásmentes akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 2020………….. hónap……….nap. 

 

 

Központ részéről: Partner részéről: 

 

 

 .............................................................   ...................................................  

 elnök   aláírás 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem Pénzügyileg ellenjegyzem 

 

 

 

 .............................................................   ...................................................  

 aláírás   aláírás 

 

 

Jogilag ellenjegyzem Jogilag ellenjegyzem 

 

 

 .............................................................   ...................................................  

 aláírás   aláírás 

 


