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1. nap:

• A Határtalanul! program bemutatása,

• elért eredmények,

• aktuális nyílt felhívások, részletek.

2. nap:

• Beszámoló részletek az EPER felületen,

• és papíron.

Határtalanul! program



A Határtalanul! program bemutatása

Általános cél:
A Határtalanul! program célja a magyar-
magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése.

Konkrét cél:
A köznevelés rendszeréből kikerülő
valamennyi tanuló legalább egyszer részt
vegyen az elszakított nemzetrészek
területére irányuló osztálykiránduláson.

A program keretében elsősorban
magyarországi iskolák tanulói
kiránduláson vesznek részt a szomszédos
országok magyarlakta területein, így
személyes tapasztalatokat szereznek a
külhoni magyarságról.



Források

A Határtalanul! program keretében rendelkezésre álló források

*módosított előirányzat

**2017. évi C. törvényben rögzített előirányzat 

Támogatásra fordítható források összege 

2014 364 529 563 Ft*

2015 1 027 498 437 Ft*

2016 1 227 600 000 Ft*

2017 4 175 533 800 Ft*

2018 2 875 533 800 Ft** 



Eredmények
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A programban részt vevő 
magyarországi diákok száma 
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Úticélok 2017-ben

Úticél
Beadott 

pályázat db

Muravidék 19

Erdély 939

Vajdaság 79

Felvidék 322

Horvátország 46

Kárpátalja 152

Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy 
Horvátország magyarlakta területei

Horvátország
3%

Románia
59%

Szerbia
5%

Szlovákia
22%

Szlovénia
1%

Ukrajna
10%



Határtalanul! eredmények

Pályázati konstrukció
Beérkezett pályázat (db)

2017. 2018.

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 1 133 1 256

Együttműködés szakképző iskolák között 207

428

Együttműködés gimnáziumok között 167

Kárpátaljai akcióprogram 66 97

Összesen 1 573 1 781



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



2017. évi pályázati adatok

1132 db
(72,1%)

207 db
(13,2%)

166 db
(10,6%)

66 db
(4,2%)

Általános iskolások Szakképző iskolák

Gimnáziumok Kárpátalja

61 (70,9%)

12 (14,0%)

13 (15,1%)

Általános iskolák Szakképző iskolák

Gimnáziumok

A pályázatok megoszlása: Utazások Kárpátaljára (86 db):



A Kárpátaljai szolidaritási program 
(HAT-18-03)

• Magyarországi középiskola vagy önkormányzat pályázhat

• Egy utazás költségeit lehet megpályázni

• Partnerintézmény keresése Kárpátalján

• Legalább 200.000,- Ft összegű
adomány, vagy ezzel
egyenértékű segítségnyújtás

• Az adomány átadását vagy a
segítségnyújtás eredményét
átadás-átvételi bizonylat és
legkevesebb három fénykép
igazolja.

• Az utazás időtartama legalább 3
nap, legfeljebb 6 nap lehet.



A Kárpátaljai szolidaritási program 
(HAT-18-03)

• Kik lehetnek partnerek?
• Iskolák, 

• óvodák, 

• civil szervezetek, 

• Egyház, stb.

• Kárpátaljai iskolák listája: https://goo.gl/KEquN9

• Kárpátaljai óvodák listája: https://goo.gl/Giq5TE

• Partnerségi nyilatkozat: https://goo.gl/HVGxJk

https://goo.gl/KEquN9
https://goo.gl/Giq5TE
https://goo.gl/HVGxJk


Egyeztessenek az adományról a
partnerintézménnyel:

• oktatási segédanyagok,

• tartós élelmiszerek,

• tisztítószerek,

• könyvek,

• iskolai eszközök, felszerelések,

• számítógép, projektor,

• sporteszközök,

• játékok, stb.

A Kárpátaljai szolidaritási program 
(HAT-18-03)



A segítségnyújtás szintén többféle lehet:

• Emlékhely környezetének rendbetétele,

• temető- és parkrendezés, 

• oktató programok szervezése,

• épületek rendbetétele, festése, stb.

A vámon esetlegesen felmerülő problémák elkerülése
érdekében, lehetőleg kint vásárolják meg az eszközöket.

Igazolás: átadás-átvételi bizonylat, min. 3 fénykép.

A Kárpátaljai szolidaritási program 
(HAT-18-03)



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



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:
- bérelt autóbusz,
- vasúti személyszállítás.

• Szállásköltség: kollégium, szálloda, panzió stb.

• Étkezés költsége:
- élelmiszer alapanyag,
- éttermi szolgáltatás költsége.

• Útlevél kiállításának költsége:
- kizárólag diákok, illetve pedagógusok, 
- kizárólag ukrajnai utazás esetén,
- az utazó nevére szóló bizonylat.

• Programok költsége: belépődíjak,
foglalkozáshoz alapanyagok, koszorú, stb.



Elszámolható költségek

• Projektvezető tiszteletdíja:
- kizárólag diákok utazása esetén,
- legfeljebb bruttó 70.000,- Ft,
- utazási iroda esetén nem elszámolható.

• Kísérőtanárok napidíja:
- kizárólag diákok utazása esetén,
- legfeljebb 3 fő részére,
- maximum 15.000,- Ft/nap/fő.

• Külső szakértő/oktató díja:
- kizárólag HAT-18-02,
- maximum 10.000,- Ft/nap/fő,
- maximum 100.000,- Ft pályázatonként.



Elszámolható költségek

• Munkáltatót terhelő járulékok:
- szociális hozzájárulási adó,
- szakképzési hozzájárulás.

• Baleset- és felelősségbiztosítás:
- kizárólag diákok, illetve pedagógusok, 
- az utazó nevére szóló bizonylat.



Nem elszámolható a támogatás terhére:

• Magyarországi diákok/utazók szállása Magyarországon, külhoni
diákok/utazók külhoni szállása.

• A felsoroltaktól eltérő további költség: autópálya- és benzinköltség,
parkolási díj, sofőr költségei, saját tulajdonban álló autóbusz, illetve
szálláshely költsége, ügyviteli költség, hirdetési költség, valutaváltási
költség, banki díjak, stb.

NEM elszámolható költségek



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.



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



Köszönöm a figyelmet!

Holnap folytatjuk…


