
 

 

 

Tájékoztató 

 

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú  
„Járd végig!” című projektben meghirdetett 

Határtalanul Magyarországon! pályázati felhívás  

(továbbiakban: Felhívás)  

kiegészítéséről 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban EMET) által megvalósított „Járd végig!” 

projektben meghirdetett Határtalanul Magyarországon! pályázat tanulmányi kirándulásokat 

támogatott, amelyeket a COVID-19 vírus miatt kialakult vis maior helyzetben 2020. március 

közepétől fel kellett függeszteni. 

Jelenleg, az utazási feltételek kedvező változása lehetővé teszi a tanulmányi kirándulások újra 

indítását a korábbi nyertes és a várólistán szereplő jelentkezők körében.  

A tanulmányi kiránduláson részt vehet a nyertes pályázó intézmény minden olyan diákja, aki  

 2021/2022. tanévben 7. évfolyamon tanulmányokat folytat1; 

 a jelentkezési szándék megerősítése idején 12. életévét betöltötte, de 15. életévét még nem 

töltötte be; 

 a 2021/2022. tanévben, külhoni intézményben magyar nyelvű köznevelési-oktatási 

folyamatba bevont (nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik) 

 a projekt keretein belül támogatott tanulmányi kiránduláson eddig nem vett részt. 

                                                           
1 Amennyiben a 7. évfolyamon tanuló diákok száma nem éri el a minimális létszámot, a hiányzó létszám 8. 
évfolyamos diákokkal feltölthető. 
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A Felhívásban szereplő megvalósítási időszak vége 2020. július 31. helyett 2021. november 30. 

napra módosul. 

A jelentkezések óta eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt szükségesnek tartjuk a 

jelentkezési szándékuk megerősítését, megadott adataik és a tanulmányi kirándulással 

kapcsolatos igényeik frissítését.  

 

A jelentkezés megerősítésének módja 

1. A korábban nyertes és a várólistán szereplő jelentkezőket a szabad helyek függvényében, 

az előzetesen meghatározott sorrendben nyilatkozattételre kérjük. Utazási igénye 
fenntartásáról a Nyilatkozat tanulmányi kiránduláson való részvételről című nyomtatvány 

kitöltésével nyilatkozhat.  

Nyilatkozatát az intézmény hivatalos képviselőjének aláírásával elektronikus formában 

küldje vissza a jardvegig@emet.gov.hu címre. A nyilatkozat megküldése papír alapon is 

szükséges. 

 

A nyilatkozat visszaküldésének határideje  

 

 2021. szeptemberi indulás esetén legkésőbb 2021.09.09.14 óra,  

 2021. októberi utazás esetén legkésőbb 2021.09.16. 0 óra. 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben nyilatkozatát fentebb megjelölt határidőben nem küldi 

vissza, a rendelkezésre álló idő alatt az EMET nem tudja garantálni a részvételt. 

2. Jelentkezés visszavonása 

2.1. Amennyiben a programban történő részvételi szándékát nem kívánja megerősíteni, 

abban az esetben is kérjük a Nyilatkozat tanulmányi kiránduláson való részvételről című 

nyomtatvány kitöltését és fenti határidőre történő visszaküldését, a jelentkezés 

visszavonásával.  

2.2. Abban az esetben, ha az EMET a jelentkezővel az utazások megvalósítására 

együttműködési megállapodást kötött, azt a jelentkező kezdeményezésére, közös 

megegyezéssel megszűntetik. 

3. Jelentkezés fenntartása 

3.1. Amennyiben az intézmény utazási szándékát fenntartja, a nyilatkozat minden pontját 

kitöltve, aláírva kérjük visszaküldeni. Az EMET az elmaradt tanulmányi kirándulások 

megvalósítására tervezetten 2021. szeptember 19. és 2021. október 31. között 

biztosít lehetőséget. A szervezés gördülékennyé tételéhez az alábbi időpontok közül 

legalább 2, legfeljebb 3 kiválasztását javasoljuk az intézmények számára: 

• 2021. szeptember19-22. 

• 2021. szeptember 27-30. 

• 2021. október 11-14. 

• 2021. október 16-19. 

• 2021. október 20-23. 

• 2021. október 24-27. 

• 2021. október 28-31. 
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Az időpontok és a helyszínek véglegesítése minden esetben a jelentkezővel történt 

egyeztetés alapján történik. 

3.2. A nyilatkozat beérkezését követően utazásszervező munkatársunk telefonon felveszi a 

kapcsolatot a nyilatkozatban megadott kapcsolattartóval, akivel egyezteti az utazás 

részleteit. 

 

3.3. A részvételi szándék megerősítését követően a jelentkezés módosításához további 

nyomtatványokat küldünk, melyeket minden melléklettel együtt, kitöltve kérünk 

visszajuttatni elektronikus és postai úton. 

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a résztvevő diákokra vonatkozó 

nyomtatványokat, nyilatkozatokat is tartalmaznak (pl. ESZA kérdőív, Nyilatkozat adatok 

kezeléséről, Nyilatkozat hátrányos helyzet megállapításához). Ezen dokumentumok 

aláírására a gyermekek törvényes képviselője jogosult. Kérjük, szükség esetén segítsék a 

diákok szüleit a nyomtatványok megfelelő kitöltésében! 

 

A hiánytalanul megküldött jelentkezéseket az EMET megvizsgálja. A jelentkezésekről az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő dönt. A döntés eredményéről a jelentkezőt 

elektronikus úton értesítjük. Az EMET a projektbe bevont intézménnyel együttműködési 

megállapodást köt. 

További kérdésekben a Felhívás pontjai érvényesek. A jelentkezés módosításával kapcsolatban 

felmerülő kérdéseiket a jardvegig@emet.gov.hu címre küldhetik. 

 

Kelt, Budapest, 2021.09.02. 
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