
 

 

 

 
Nyilatkozat 

 
az EFOP-3.10.1-17-2017-00003 – Járd végig! projektben meghirdetett  

Határtalanul Magyarországon! pályázaton elnyert  
tanulmányi kirándulás részvételéről 

 
 

 

Projekt azonosító és címe: EFOP-3.10.1-17-2017-00003 – Járd végig! című projekt 

 

A megvalósítás adatai  

A megvalósítás jogcíme: 
EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” 
című projekt –  Határtalanul Magyarországon! felhívás 

Intézmény neve:  

Azonosítószám1: EFOP-3.10.1-17-2017-00003-0../…………………………… 

Intézmény hivatalos címe:  

Intézmény hivatalos 
képviselőjének neve: 

 

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó 
telefonszáma, e-mail 
címe2 

 

 
Alulírott, __________________________________________________ (név) a fent nevezett intézmény 

hivatalos képviselőjeként az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)  

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 „Járd végig!” című projekt keretében a „Határtalanul 

Magyarországon” című felhívásra3 benyújtott jelentkezésemet az alább részletezett 
feltételek elfogadása és tudomásul vétele mellett  

 fenntartom.  visszavonom.4 

  

                                                      
1 Kötelezően kitöltendő mező a jelentkezés azonosításához. 
2 Folyamatos kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek megadását  
kérjük!  
3 A Felhívásban szereplő megvalósítási időszak vége  
2020. július 31. helyett 2021. november 30. napra módosul. 
4 Megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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A támogatás igénybevételének feltételei 

1. Jelentkező vállalja, hogy tervezetten 2021. augusztus 26. és 2021. szeptember 
15. közötti időszakban az EMET által támogatott, Magyarországra irányuló 
tanulmányi kiránduláson – az egészségügyi veszélyhelyzet szabályozásának 
függvényében - részt vesz. A tanulmányi kiránduláson részt vehet minden olyan 7. 
osztályos tanuló, aki 

 

a.  ezen dokumentum benyújtásának napjáig a 12. életévét betölti, de a 15. 

életévét még nem tölti be; 

b. a 2021/2022. tanévben a fent nevezett külhoni intézményben magyar 

nyelvű köznevelési-oktatási folyamatba bevont (nappali tagozatos tanulói 

jogviszonnyal rendelkezik); 

c. a projekt keretein belül támogatott utazáson eddig nem vett részt. 

 

2. A rövid tanulmányi kiránduláson az alábbi időpontok valamelyikén kívánunk részt 

venni5:  

 

 Utazás kezdőnapja Utazás vége 

a,   

b,   

c,   

 

3. A tanulmányi kiránduláson csak olyan tanuló és kísérő pedagógus vehet részt, aki 

a COVID-19 vírussal kapcsolatban felmerült hatályos rendelkezéseket, biztonsági 

előírásokat betartja, a be- és kiutazási feltételeket ismeri, elfogadja és a 

biztonságos utazáshoz elengedhetetlenül szükséges intézkedésekben önkéntesen 

együttműködik. Intézkedés lehet - többek között - koronavírus teszt 

elvégzése, védettség jogszabályi feltételeknek megfelelő igazolása, karantén 

vállalása.  

 

4. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a COVID-19 vírussal kapcsolatos esetleges 

korlátozások, szigorítások (pl. utazási feltételek szigorítása, határok 

lezárárása, stb.) bevezetése esetén a tervezett, előkészített programok 

módosult tartalommal kerülhetnek megvalósításra és/vagy legvégső 
esetben lemondásra kerülhetnek. 

  

                                                      
5 A Tájékoztató felhívás módosításáról című dokumentumban feltüntetett időpontok közül legalább 2, legfeljebb 
3 választást kérünk feltüntetni. 



 

3/3 

A jelentkező tudomásul veszi, hogy a bírálati folyamatban előnyt élveznek 

azon, korábbi jelentkezés során nyertes intézmények, amelyek tanulmányi 

kirándulása a COVID-19 járványhelyzet miatt került felfüggesztésre. A 

várolistán szereplő jelentkezők a szabad helyek függvényében, az előre 

meghatározott sorrend szerint kerülhetnek a programba bevonásra. A 

költségkeretet meghaladó jelentkezési igények várólistára kerülnek.  

 

5. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a tanulmányi kirándulás programja eltérhet a 

korábban megjelölt választástól. A programok és az időpont kiválasztása a felkínált 

lehetőségek közül, egyeztetés alapján történik. 
 

6. A nyilatkozat visszaküldésének határideje  

 

 2021. augusztusi indulás esetén legkésőbb 2021.07.27.14 óra,  

 2021. szeptemberi utazás esetén legkésőbb 2021.08.09. 0 óra. 

 

A jelentkező elfogadja, hogy amennyiben nyilatkozatát fentebb megjelölt 

határidőben nem küldi vissza, a rendelkezésre álló idő alatt az EMET nem tudja 

garantálni a részvételt. 

 

7. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelentkezési igény módosítása a 

dokumentáció hiánytalan megküldésével válik teljessé. A hiányosságok 

pótlására az EMET egy alkalommal lehetőséget biztosít. Ha a dokumentumok vagy 

adatok beküldésének elmaradása miatt a bírálathoz érdemi információk 

hiányoznak, a módosított jelentkezés nem bírálható el.  

 

8. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a tanulmányi kirándulás egyéb, fentiekben nem 

részletezett feltételeiben a Felhívás, a Tájékoztató felhívás módosításáról és az 

Együttműködési megállapodás irányadó. 

 
 

Kelt:  
 

______________________________________________ 
inzétmény hivatalos  

képviselőjének aláírása 


