
Határtalanul! program 2018. évi 
pályázatainak bemutatása 



Nyílt pályázati felhívások 
a 2018/2019-es tanévre

• HAT-18-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

• HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között

• HAT-18-03 Kárpátaljai szolidaritási program



2018. évi  források

Pályázati konstrukció Támogatási összeg (Ft)

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 1.268.533.800 Ft

Együttműködés középiskolák között 1.300.000.000 Ft

Kárpátaljai szolidaritási program 200.000.000 Ft

A várható pályázatok száma: 1800 db



Változások

• Kárpátaljai szolidaritási program: diákok esetén is egy utazás

• Megvalósítási időszak: 2018. június 16-tól 2019. június 15-ig

• Elektronikus felület: EPER (EPTK FAIR helyett), egyszerűbb adatlap

• Benyújtandó dokumentumok:
kizárólag elektronikusan
(kivéve EPER regisztrációs
nyilatkozat)

• Folyamatos pályázatbeadás
2018. április 30-ig, szakaszos
elbírálás



Részletek

• Utófinanszírozás, 100% előleg

• 60.000 Ft/diák egyszeri, vissza
nem térítendő támogatás

• 3 fő kísérőtanár személyi
költségei támogathatók

• Projektvezetői díj elszámolható



Elszámolható költségek

• Utazási költség;

• Szállásköltség;

• Étkezés költsége

• Útlevél kiállításának költsége

• Programok költsége

• Projektvezető tiszteletdíja 

• Kísérőtanárok napidíja

• Munkáltatót terhelő járulékok

• Baleset- és felelősségbiztosítás



Külföldi bizonylatok elszámolása
(2017, 2018)

„Számlával egy tekintet alá eső okirat” elszámolása, amelynek 
kötelező minimális adattartalma:

• az okirat kibocsátásának kelte; 
• az okirat sorszáma;
• az igénybe vett szolgáltatás/termék megnevezése;
• a szolgáltatásnyújtás/termék elszámolt összege és pénzneme;
• az okirat kibocsájtója és azonosítója (megnevezés, cím vagy adószám).

Termékek, szolgáltatások:
• Étkezés,
• útlevél kiállítása,
• programokhoz kapcsolódó költségek.



Hetedikes utazó diákok kiegészítése 
hatodikosokkal, nyolcadikosokkal

Pályázati kiírás:

Különösen indokolt esetben (költözés, évvesztés) lehetőség van 
arra, hogy a pályázó intézmény 6. vagy 8. évfolyamán nappali 
rendszerű oktatásban részesülő diák – amennyiben nincs több 
7. évfolyamos diák - vegyen részt a tanulmányi kiránduláson.

Alapelvek
• A tanulmányi kirándulás ingyenes.
• A hetedikesek száma haladja meg az összes utazó diákok 

50%-át.
• Lehetőleg nyolcadikosokkal egészítsék ki a hetedikeseket.

Alternatív javaslatok
• A hetedikes osztályok közösen pályázzanak.
• Együttműködés szomszédos kis iskolákkal.
• Tervezzenek kisebb költségekkel.
• Utazási iroda helyett szervezzék meg a pedagógusok az 

utazást.



Buszos utazással szemben 
támasztott feltételek

A tanulókat, gyermekeket 
szállító autóbusz 

• a) nemzetközi forgalomban 
23:00 és 04:00 óra között 
nem közlekedhet,

• b) az autóbusz első 
forgalomba helyezésének 
évétől számított életkora 
nem haladhatja meg a 13 
naptári évet.

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények által 
szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról



EPER felületen való regisztráció



EPER felületen való regisztráció



Pályázati adatlap kitöltése

• Gyakori hibák:
• Önköltség tervezése

• A gyermekenkénti 60.000.-Ft átlépése

• Személyi költségek túltervezése

• A pályázó és a kötelezettségvállaló azonos

• A pályázó és a számlatulajdonos azonos

• Kitöltési tanácsok:
• Költségtervező segédtábla (https://goo.gl/RaAngr)

• EPER kitöltési segédlet (https://goo.gl/J4NgcP)

• Gyakori mentés!

https://goo.gl/RaAngr
https://goo.gl/J4NgcP


A pályázás folyamata

Pályázó:
- Regisztráció az EPER 

felületen 
- Pályázati adatlap kitöltése, 

költségvetés feltöltése
- Pályázat véglegesítése, 

beküldése
Támogatáskezelő ->

Pályázó:
- Program megvalósítása
- Beszámoló, pénzügyi 

elszámolás beküldése

Támogatáskezelő:

- A pályázat befogadása
- Formai ellenőrzés, 

hiánypótlás
- Tartalmi értékelés
- Javaslat a Határtalanul! 

Bizottság számára
- Miniszteri döntés
- Szerződéskötés / támogatói 

okirat kibocsátása
- Támogatás utalása / 

keretátvezetés / előirányzat 
átadása 



A pályázatok értékelése

Tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek

Nem támogathatók azok a 
pályázatok, amelyek esetében a 
tartalmi értékelési szempontok 
alapján adott összpontszám nem 
éri el a minimális 3 pontot. 



Beküldendő dokumentumok

• A pályázathoz csatolandó
• Nyilatkozat korábbi regisztrációról
• Létezést igazoló okirat (költségvetési szerveknek nem kell)
• Partnerségi nyilatkozat HAT-18-02, HAT-18-03

• Beküldendő: regisztrációs nyilatkozat új pályázó esetén

• Szerződéskötéshez beküldendő (nem költségvetési szervek)
• Aláírási címpéldány
• Nyilatkozat bankszámlákról 
• Banki felhatalmazó levél
• (Aláírt szerződés)



Elszámolás, beszámolók

• 2016. évi beszámolók
• EPER program
• A feldolgozás megkezdődött, hiánypótlások küldése 

folyamatos

• 2017. évi beszámolók
• EPTK FAIR felület fejlesztés alatt 
• Beszámoló beadási határidő: 2018. július 30.

Változás esetén adatmódosítás, regisztrációs nyilatkozat 
beküldése



Elérhetőség

Honlap: pályázati felhívás, útmutatók, segédletek

• http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/

E-mail:

• hatartalanul2018@emet.gov.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

1-550-2820

- hétfőn és pénteken: 8:00-12:00 óra között
- kedden és csütörtökön:   12:00-16:00 óra között
- szerdán: 8:00-16:00 óra között

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/
mailto:hatartalanul2017@emet.gov.hu


Köszönöm a figyelmet!


