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A Felhívás célja 
A határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a 

magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. 

Támogatástartalom 

200 000 – 5 000 000 Ft 

A támogatás maximális összege függ a tanul-

mányi kiránduláson részt vevő tanulók és kí-

sérők számától, illetve a kirándulás során 

megtenni tervezett távolság nagyságától.  

Támogatás intenzitása 

100% 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

A támogatás rendelkezésre bocsátása utóla-

gos elszámolás mellett, támogatási előleg for-

májában, egy összegben történik. 

Rendelkezésre álló forrás 

3 029 530 600 Ft 

A pályázat megvalósítási időszaka 

2019. június 16. – 2020. június 15. 

Támogatást igénylők köre 
Pályázatot nyújthat be: 

 az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, 

az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a 

programot szervező köznevelési intézmény megjelölésével, 

 a nem állami fenntartású köznevelési intézmény 

A pályázat tartalmi követelményei: 

2.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan tanulmányi kirándulás támogatható, 

a) amelyet   

aa) az Nktv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, magyarországi székhelyű általános iskola, 

ab) az Nktv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, magyarországi székhelyű gimnázium, 

ac) az Nktv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, magyarországi székhelyű szakképző iskola  

ad) az Nktv. 7. § (2) bekezdése szerinti, az általános iskola, illetve a gimnázium feladatait is ellátó, ma-

gyarországi székhelyű többcélú intézmény vagy [az aa)–ad) alpont a továbbiakban együtt: köznevelési 

intézmény] szervez,  

b) amelyen a 2019/2020. tanévben az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő 

köznevelési intézmény 1. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő köznevelési intézmény 3. évfo-

lyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti legalább 10 olyan tanuló (a továbbiakban 

együtt: 7. évfolyamos tanulók) vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában a köznevelési intéz-

ménnyel tanulói jogviszonyban áll és  

c) amely Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország (a továbbiakban: célország) 

magyarlakta területeire irányul. Ezen meghatározott feltételek nem a pályázat benyújtásának időpontjára, 

hanem a tanulmányi kirándulás kezdő időpontjára vonatkoznak. 

Több köznevelési intézmény által szervezett tanulmányi kirándulás abban az esetben támogat-

ható, ha ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon, közösen utaznak. Ebben az esetben:  

a) a pályázatban meg kell jelölni a tanulmányi kiránduláson részt vevő köznevelési intézményeket, és an-

nak megvalósítására együttműködési megállapodást kell kötni, valamint, ha a megvalósításban részt vevő  

aa) nem állami fenntartású köznevelési intézmény, a pályázatban ki kell jelölni a programot szervező 

(kapcsolattartó) pályázó köznevelési intézményt, minden további köznevelési intézmény a pályázat-

ban közreműködő pályázóként szerepel, 

ab) köznevelési intézmények nem azonos állami pályázó alá tartoznak, a pályázatot – az állami pályá-

zók megállapodása szerint – egy állami pályázó nyújtja be, minden további állami pályázó közremű-

ködő pályázóként szerepel,  

b) a tanulói jogviszony a pályázatban megjelölt valamely köznevelési intézménnyel kell, hogy fennálljon. 

 

A pályázat benyújtásának módja 

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az EPER 

rendszerben lehet benyújtani, magyar nyel-

ven. 

A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázat EPER-ben történő benyújtásának 

kezdete: 2019. március 1.  

A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének 

és benyújtásának határideje: 2019. április 30. 

13:59 

Elszámolható költségek köre 
A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el: 

 utazási költség, 

 szállásköltség, 

 étkezés költségei, 

 útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén), 

 baleset- és felelősségbiztosítás költsége, 

 személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói 

járulékok) 

 programokhoz kapcsolódó költségek. 

Minden 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költsé-

geket is. Speciális igényű tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szüksé-

gességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázatban alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak a ta-

nulmányi kirándulás megvalósításának időszakában a pályázó alkalmazásában kell állnia. Kísérőtanár-

ként részt vehet a kiránduláson a pályázó alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. peda-

gógiai asszisztens) is. 

A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítására a támogatási jogvi-

szony létrejöttét (támogatói okirat közlését) 

követő 30 napon belül kerül sor. 

Nyilvánosság 

A kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási 

cél megvalósításával összefüggésben a közne-

velési intézmény tevékenységei során, kom-

munikációjában, kapcsolódó kiadványaiban, 

honlapjának nyitó oldalán az Alapkezelő és a 

Határtalanul! program nevét, hivatalos grafi-

kai logóját, valamint a „Megvalósult Magyaror-

szág Kormányának támogatásával” szöveg-

részt megjeleníti. Ha a kedvezményezett nem 

rendelkezik saját honlappal, ezt az információt 

a helyben szokásos módon teszi közzé.  

A beszámoló 

A támogatást a támogatói okiratban meghatá-

rozott támogatási célra és megvalósítási idő-

szakban lehet felhasználni. A támogatás fel-

használásáról a kedvezményezett köteles szá-

mot adni szakmai beszámoló és pénzügyi el-

számolás keretében. 

A beszámoló benyújtásának határideje a haza-

érkezést követő 30. nap, legvégső határideje: 

2020. július 15. 
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Támogatható tevékenységek, eredmények 
A tanulmányi kirándulás jelen pályázat keretében történő lebonyolítására a következő három szakasz-

ban kerül sor: 

- előkészítő szakasz,  

- tanulmányi kirándulás és 

- értékelő szakasz. 

Az előkészítő szakasz kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, a 

tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kí-

sérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez, melynek javasolt tartalmi elemei a következők: 

 a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi 

okai, 

 a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene, 

 a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele, 

 a tanulmányi kirándulás részletes programja, 

 a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai. 

 

A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. 

Formai szempontból egy programelemnek minősül az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfe-

lelő tevékenység. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek azok a tevékenységek, amelyek a 

célország magyarlakta területén kerülnek megvalósításra és elősegítik a pályázat céljának megvalósulását 

az alábbiak szerint (legalább az egyik szempontnak meg kell felelni): 

 közvetlenül kapcsolódnak a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók által tanult egy vagy több tan-

tárgyhoz, 

 oktatási-nevelési jellegűek, 

 kulturális jellegűek. 

 

Az értékelő szakasz a hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz 

célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása, a külhoni magyar-

sághoz kapcsolódó ismeretek, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok rendszerezése és is-

kolai keretek között történő megjelenítése. Az értékelő szakasz kötelező tevékenységeként a pályázó váll-

alja, hogy a hazaérkezés napját követően a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik 

számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül a köznevelési 

intézmény választja ki. 

A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők: 

 a célország magyarságáról a tanulmányi kirándulás eredményeképpen szerzett személyes tapasztala-

tok és ismeretek áttekintése, 

 a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése, 

 a tanulmányi kirándulás programjának értékelése. A tanulmányi kirándulás formai értelemben abban 

az esetben valósul meg, ha a pályázatban rögzített útvonalat a résztvevők bejárják oly módon, hogy a 

tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők legalább 2 éjszakára megszállnak a cél-

országban. 

 

A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó a nyilvánosságot megismerteti a pályázat elemeivel. 

A kommunikáció kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy 

 a tanulmányi kirándulást népszerűsítő bannert honlapjának vagy – saját honlap hiányában – fenntar-

tója honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, 

hogy az legalább 2022. december 31-éig elérhető legyen, 

 a tanulmányi kirándulásról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján vagy – saját hon-

lap hiányában – fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legké-

sőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2022. december 31-éig elérhető legyen. Ha a pályázó 

– állami pályázó esetében a köznevelési intézmény – nem rendelkezik honlappal, a beszámolót a fenn-

tartó – állami pályázó esetében a pályázó – honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szo-

kásos módon teszi közzé (pl. faliújság). 

 

Tartalmi értékelési szempontok 

 Hátrányos helyzetű települések: a köznevelési intézmény (több köznevelési intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás esetén leg-

alább az egyik köznevelési intézmény) székhelye a Ktbr. 2. melléklete szerint kedvezményezett (hátrányos helyzetű) település 

 Külhoni magyar csoporttal való közös program. 

 A tanulmányi kirándulás során eltöltött vendégéjszakák száma 

 Tematikus útvonal 

Ajánlás jó gyakorlat meghatározására 

 

Előkészítő szakasz: 

A kötelező előkészítő órán túl az előkészítő 

szakaszban a tanulmányi kirándulást megelő-

zően a tanulmányi kiránduláson részt vevő ta-

nulók részvételével a tanulmányi kirándulás 

előkészítését, a tanulók felkészítését és a ta-

nulmányi kirándulás témájának megjelenését 

eredményező program szervezhető. 

Tanulmányi kirándulás: 

A tanulmányi kirándulás programelemei az 

alábbi szempontok bármelyikének figyelem-

bevételével alakíthatók ki: 

- tematikus tanulmányi kirándulások: egy vá-

lasztott, tantárgyhoz kapcsolódó, konkrétan 

megnevezett téma köré építve kerülnek meg-

határozásra a tanulmányi kirándulás prog-

ramelemei, 

- hasonló életkorú külhoni magyar csoporttal 

közösen megvalósított tevékenységek: a ta-

nulmányi kiránduláson részt vevő tanulók lét-

számával arányos létszámú és hasonló élet-

korú külhoni magyar csoporttal közös tevé-

kenység végzése, 

- az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás: 

szabadon meghatározott tevékenységek köz-

vetlenül kapcsolódnak a részt vevő évfolya-

mok helyi tantervben megnevezett valamely 

részéhez, 

- a tanulmányi kirándulás választott témája 

kapcsán a tanultak elmélyítése: a tanulmányi 

kirándulás témája kapcsán a tanultak elmélyí-

tését elősegítő pedagógiai módszerek alkal-

mazása a magyarsághoz kapcsolódó helyi ün-

nepségeken való részvétel: a nemzeti ünne-

pek, illetve nemzeti emléknapok alkalmával a 

magyarsághoz kapcsolódó, az alábbiakban 

felsorolt helyi (tehát a célország területén 

rendezendő) ünnepségek valamelyikén való 

részvétel: 

- október 6.: az aradi vértanúk emléknapja, 

- október 23.: az 1956-os forradalom ünnepe, 

- november 15.: a magyar szórvány napja, 

- március 15.: az 1848-as forradalom és sza-

badságharc ünnepe, 

- június 4.: a nemzeti összetartozás napja, 

- a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódó he-

lyi megemlékezések, o az 1848-1849-es forra-

dalom és szabadságharchoz kapcsolódó helyi 

megemlékezések. 

Értékelő szakasz: 

Az értékelő szakaszban a tanulmányi kirándu-

lást követően, szorgalmi időben 1 teljes taní-

tási nap időtartamban a pályázattal érintett 

köznevelési intézmény pedagógiai program-

jában és munkatervében megjelenő témanap 

szervezése Nemzeti összetartozás – Határta-

lanul! címmel. 

 

 

 


