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Határtalanul! program pályázati felhívás „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”  

HAT-20-01 

 

  
A Felhívás célja és tárgya 

Határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megisme-

rése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, il-

letve erősítése céljából.  

A jelen pályázati kiírás keretében olyan – legalább két éjszakás – tanulmányi kirándulás támogat-

ható, amelyet: 

 magyarországi székhelyű általános iskola, magyarországi székhelyű, hat vagy nyolc évfo-

lyammal működő gimnázium vagy szakgimnázium, vagy az általános iskola feladatait is el-

látó, magyarországi székhelyű többcélú köznevelési intézmény vagy többcélú szakképző 

intézmény szervez,  

 amelyen a 2020/2021. tanévben az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hat évfolyammal 

működő oktatási intézmény 1. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő oktatási in-

tézmény 3. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti képzésben 

résztvevő legalább 10 olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az 

oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, 

  és amely Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta 

területeire irányul. 

Támogatástartalom 

200.000 – 6.000.000 Ft 

A támogatás maximálisan elnyerhető 

összege függ a tanulmányi kirándulá-

son részt vevő tanulók és kísérők szám-

ától, illetve a kirándulás során megtenni 

tervezett távolság nagyságától. A támo-

gatás maximális összege az alábbi kép-

let alapján kerül megállapításra: 

támogatás maximálisan igényelhető 

összege = utazók száma x napok 

száma x 12.000,- Ft + távolság (km) x 

450,- Ft 

Támogatás intenzitása 

100% 

Támogatás jellege 

Vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás rendelkezésre bocsátása 

utólagos elszámolás mellett, támoga-

tási előleg formájában, egy összegben 

történik. 

Rendelkezésre álló forrás 

2.857.100.000 Ft 

Támogatást igénylők köre 

Pályázatot nyújthat be 

 állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési 

centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter a programot szervező 

köznevelési intézmény megjelölésével, 

 a nem állami fenntartású köznevelési intézmény. 

 

Önrész 

A pályázathoz saját forrás biztosítása 

nem szükséges. 

Megvalósítási időszak:  

2020.08.15. – 2021.08.31. 

 

A pályázat benyújtásának kezdő idő-

pontja:  

2020. február 11. 

 

Benyújtási határidő:  

2020. április 30. 14:00 óra 

 

Elszámolási határidő: 

A támogatás felhasználásáról a kedvez-

ményezett  köteles számot adni szak-

mai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

(beszámoló) keretében. A beszámoló 

benyújtásának határideje: 2021. szept-

ember 30. 

A pályázat tartalmi követelményei 

A tanulmányi kirándulás lebonyolítására a következő három szakaszban kerülhet sor: 

 előkészítő szakasz, 

 tanulmányi kirándulás és 

 értékelő és közzétételi szakasz. 

Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, a tanul-

mányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók 

és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez. 

A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet 

megvalósítania. Formai szempontból egy programelemnek minősül a felhívásban meghatáro-

zott feltételeknek megfelelő tevékenység. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek 

azok a tevékenységek, amelyek a célország magyarlakta területén kerülnek megvalósításra és 

elősegítik a pályázat céljának megvalósulását. 

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

kelő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a visszaérkezés napját követően a tanulmányi 

kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, 

amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki. 
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A projekt keretében történő kiadások 

Elszámolható kiadások 

 utazási költség, 

 szállásköltség, 

 étkezési költség, 

 útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén), 

 baleset- és felelősségbiztosítás költsége, 

 személyi juttatás költsége és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói terhek, 

 programhoz kapcsolódó költség (belépőjegyek, idegenvezetői díj, táncház költsége stb.). 

Minden 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Sajátos nevelési igényű 

tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázat-

ban alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak a tanulmányi kirándulás megvalósításának időszakában a pályázó alkalmazásában kell 

állnia. Kísérőtanárként részt vehet a kiránduláson a pályázó alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asz-

szisztens) vagy nyugdíjas pedagógus, oktató is. Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás esetén a kí-

sérőtanár a közreműködő pályázó alkalmazásában is állhat. Kísérő szülők számára személyi költség nem számolható el. 

 

Nem elszámolható kiadások 

 sítábor és tengerparti nyaralás költsége, 

 semmilyen, a felhívásban szereplő támogatás terhére elszámolható költségektől eltérő költség, továbbá minden olyan költség, 

amely nem az utazó diákokra és felnőtt kísérőkre vonatkozik, kivételt képez saját autóbusz esetén a sofőr költsége; 

 utazási irodán keresztül történő lebonyolítás esetén a projektvezető tiszteletdíja, 

 szülő vagy nyugállományba vonult pedagógus kísérő számára személyi juttatás költségek, 

 szülő, kísérőtanár valamint nyugállományba vonult pedagógus számára útlevél kiállításának költsége, 

 gyógyszerek beszerzésének költsége, 

 élelmiszer költséghez kapcsolódóan alkohol tartalmú ital költsége. 

A pályázat elbírálásának szempontjai 

Tartalmi értékelés szempontjai: 

 a Hátrányos helyzetű települések: az oktatási intézmény (több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás 

esetén legalább az egyik oktatási intézmény) székhelye a Ktbr. 2. melléklete szerint kedvezményezett (hátrányos helyzetű) telepü-

lés; 

 külhoni magyar csoporttal való közös program; 

 az oktatási intézmény témanapot szervez a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján; 

 a tanulmányi kirándulás során eltöltött vendégéjszakák száma; 

 tematikus útvonal. 

 


