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Pályázati azonosító HAT-18-02-0417

Eredeti beszámoló igen

Megvalósítási szakasz sorszáma 1

Szakmai beszámoló típusa Részbeszámoló

Szakmai beszámoló státusza Beérkezett

Pénzügyi elszámolás státusza Véglegesített

Szakmai beszámoló EPER azonosítója EMET-2019-201611

Szakmai beszámoló iktatószáma

Szakmai beszámoló beérkezésének dátuma 2019.07.10

Pénzügyi elszámolás hiánypótlás határideje

Pénzügyi elszámolás hiánypótlási körök száma 0

Pénzügyi elszámolás beérkezésének dátuma 2019.07.10

Aktuális beszámolási határidő 2019.07.30

Pénzügyi elszámolásban talált hiányosságok

Szakmai beszámolóban talált hiányosságok

Aktuálisan megítélt összeg 2820000

Összes kifizetett összeg 2880000

Összes hátralévő kifizetés összege 0

Érvényes Jelen
beszámolóban
beadott

Összes
beszámolóban
beadott

Beadottból
elfogadott

Összes elfogadott Hiány

Támogatással
szembeni (jelen
pályázaton nyert
támogatásból
fedezett):

2880000 2820000 2820000 0 0 2880000

Saját erővel
szembeni
(önrészből és más
támogatásból
fedezett):

0 0 0 0 0 0

Jelen beszámoló
összegzései:

2880000 2820000 2820000 0 0 2880000

KIADÁS A Tétel Pályázaton Pályázaton Pályázaton Támogatásb Önerőből Támogatásb Önerőből



NÉV KÖLTSÉG/K
IADÁSNEM
MEGNEVEZ
ÉSE

részletezése
(Pl. X nap*
Y fő* Z Ft)

támogatásk
ént tervezett

önerőként
tervezett

összesen
tervezett

ól eddig
elszámolt

eddig
elszámolt

ól
maradvány

maradvány

A DOLOGI
KIADÁSOK

2 527 475 0 2 527 475 2 506 483 0 20 992 0

A1 Utazási
költség
(autóbusz/m
ikrobusz)

bp-
nagybereg +
kárpátalja
kirándulás -
bp;bp-
nagybereg-
bp-
nagybereg-
bp

1 001 625 0 1 001 625 1 297 500 0 -295 875 0

A2 Utazási
költség
(vonat)

5 napijegy -
bp
(27főx650ft)

87 750 0 87 750 0 0 87 750 0

A3 Szállás bp:
kollégiumi
elhelyezés;
külhon:
4200 Ft/fő/éj

453 600 0 453 600 765 800 0 -312 200 0

A4 Élelmiszer,
étkezés
költségei

2100
Ft/fő/nap =
2100ftx54x5
= 675.000

567 000 0 567 000 335 255 0 231 745 0

A5 Útlevél
kiállításának
költsége
(kizárólag
ukrajnai
utazás
esetén)

korábbi
tapasztalato
k alapján
soha nem
vették még
ezt igénybe

0 0 0 0 0 0 0

A6 Baleset- és
felelősségbi
ztosítás
(diákok és
kísérők)

EUB - 2500
Ft/5nap/fő =

67 500 0 67 500 0 0 67 500 0



A7 Programokh
oz
kapcsolódó
költségek
(belépődíjak
,
foglalkozáso
khoz
alapanyagok
, koszorú)

Szent István
Bazilika
(1200ftx35fő
), Mátyás
templom
(1000ftx35fő
), Nemzeti
Múzeum
(35főx500ft),
Gödöllői
kastély
(1500ftx35fő
x + 5500 ft
idegenvezet
és),
Színházjegy
(2500ftx35fő
), koszorú -
10.000
ftkülhoni
belépők
tapasztalato
k alapján
100.000
ft/5nap/27fő

350 000 0 350 000 107 928 0 242 072 0

A8 Megbízási
díj (számlás
kifizetés)

nem
releváns

0 0 0 0 0 0 0

B BÉRKÖLTS
ÉGEK ÉS
SZEMÉLYI
JELLEGŰ
EGYÉB
KIFIZETÉS
EK

352 525 0 352 525 313 517 0 39 008 0

B1 Munkabér 0 0 0 0 0 0 0

B2 Munkabér
munkáltatót
terhelő
járulékai

0 0 0 0 0 0 0

B3 Megbízási
díj (bruttó)

projektvezet
ő - 70.000 ft,
kísérőtanáro
k
(3főx5napx1
500ft)

295 000 0 295 000 246 863 0 48 137 0

B4 Megbízási
díj
munkáltatót
terhelő
járulékai

(295.000 x
1,195)-
295.000
=57.525

57 525 0 57 525 66 654 0 -9 129 0



.
Szakmai beszámoló - A támogatás felhasználásnak részletei, előkészítő szakasz

.
1. Az elnyert támogatási összeg felhasználásának részletezése

Kérjük, foglalja össze a projekt legfontosabb eredményeit, tapasztalatait:

A projekt egyértelmű eredménye a két iskola és a diákok közötti kapcsolatfelvétel és az azóta is ápolt kapcsolattartás. A diákok hamar

szoros barátságokat kötöttek és várták, hogy a második úton vendégül láthassák a külhoni diákokat. Rengeteg tapasztalatot szereztek,

ismereteik bővültek és a média által közölt információkat megélték. Az itthoni diákok megismerhették a külhoni helyzeteket, megismerték az

ottani magyarságot, szokásaikat, történetüket. Az ez idáig csak a könyvekben tanultakat most olyan emberek szájából hallhatták, akik

maguk is átéltek nehéz időket. A külhoni csoportban utazók közül Magyarországon még csak páran jártak, és akkor sem Budapesten.

Hihetetlen volt látni a rácsodálkozásukat a hatalmas városra, nem tudták elképzelni a méreteit. Nagy élmény volt számukra a

tömegközlekedés, különösen a metró, a mozgólépcső és a BKV hajó. A kinti tanárokkal egyeztetve alkottuk meg az itteni programjukat és

próbáltuk a lehető legtöbb dolgot beleilleszteni.

Amennyiben a tervezett programhoz képest változás történt, kérjük ennek leírását és rövid indoklását:

Változás csak az időpontban és a költségvetésben történt, átcsoportosítással.

A partnerség rövid bemutatása:

A partnerintézménybe most először szerveztünk utazást, azonban a kollégákkal jó kapcsolatot ápolunk. Korábban már szervezett

programok alkalmával megismerkedtünk és jó barátságot alakítottunk ki azokkal a kárpátaljai pedagógusokkal akik most a nagyberegi

iskolában tanítanak. Sajnos Kárpátalján nem a pedagógus választja meg az iskolát, így a jól együttműködő kollégák most a nagyberegi

iskolában kerültek, ezért döntöttünk úgy, hogy mi is ide szervezzük az idei utazást.

Létrehozott termék(ek) leírása:

Mind a két utazás során számos csoportkép és a kultúrát, történelmet bemutató kép készült, melyből fotókiállítás készült facebook

oldalunkon és youtube videókat is készítettünk.

Termékhez kapcsolódó dokumentum (pl. fotó, pdf) feltöltése:

Termékhez kapcsolódó dokumentum (pl. fotó, pdf) feltöltése:

Termékhez kapcsolódó dokumentum (pl. fotó, pdf) feltöltése:

A projekt során elsajátított ismereteket / készségeket / kompetenciákat a magyarországi diákok tanulmányaiban beszámította:

igen

T TÉRÍTÉSM
ENTES
HOZZÁJÁR
ULÁS
(társadalmi
munka,
dologi
feltételek
biztosítása
stb.)

0 0 0 0 0 0 0

Z PROJEKT
ÖSSZKÖLT
SÉGE

2 880 000 0 2 880 000 2 820 000 0 60 000 0



Az utazás(ok) során megtett km (autóbusz esetén menetlevéllel igazoltan): 

2725

A projektet utazási irodán keresztül valósította meg?

nem

Az utazási iroda neve:

A szakmai beszámoló részeként csatolni kívánt további dokumentumok feltöltése (pl. fényképes beszámoló):

Dokumentum1

program02.docx

Dokumentum2

Határtalanul program - Kárpátaljai csoportnak.docx

Dokumentum3

Kárpátalja kvíz.docx

2. Az előkészítő szakasz

Előkészítő foglalkozás időpontja:

2019.04.16

- rövid leírás:

A diákok kiválasztását már a pályázat beadásakor megkezdtük. A felkészítő órára e-learning formában került sor közösen, mivel szakképző

központunk 4 iskolából és így 3 városból szervezett diákokat az útra. A diákok saját iskolájukban kulturális felkészítést kaptak, közösen

pedig email és facebook csoport formájában kaptak központilag tájékoztatást.Megismerkedtek az ország kultúrájával, a programmal, a helyi

látnivalókkal, a meglátogatni kívánt iskola képzéseivel.

.
Szakmai beszámoló - Az első utazás

.
3. Az első utazás

23

Az utazáson részt vett diákok száma:

Az utazáson részt vett kísérőtanárok száma:

3

Az utazás célországa:

Ukrajna

Utazás kezdőnapja:

2019.04.26

Visszaérkezés napja

2019.04.30

Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven):

Beregszász, Jánosi, Munkács, Ungvár, Szolyva, Beregszentmiklós

Megvalósított programelemek száma:

13



Az utazás rövid bemutatása:

2019. április 26. péntek7.00 Indulás a Városligeti Műjégpálya előtti buszparkolóból12.00 Érkezés Beregszászba, városnézés (Bethlen-

Rákóczi-kastély (Beregszász legrégebbi épülete /1629/), vármegyeháza, törvényszéki épület, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar

Főiskola, Casino, Oroszlános ház). 16.00 Érkezés Nagyberegi Középiskolába, ismerkedés az iskolával, 18.00 Szállás elfoglalása19.00

Vacsora 2019. április 27. szombat7.00 Reggeli8.00 – 13.00 Ungvár (Ungvári vár, skanzen, Ung folyó, gerényi rotunda)13.00 – 18.00

Munkács (kívülről)19.00 Vacsora 2019. április 28. vasárnap7.00 Reggeli 8.00 Csetfalva (református templom)9.00 – 18.00 Huszt (a város

nevezetességei és a várrom)19.00 Vacsora2019. április 29. hétfő7.00 Reggeli 8.00 – 9.00 Szolyva (a kommunizmus áldozatainak

emlékparkja)9.00 – 18.00 Kirándulás a Kárpátokban (Vereckei hágó vagy Sipoti vízesés)19.00 Vacsora2019. április 30. kedd8.00 Reggeli

9.00 – 12.00 Beregszász (Beregi múzeum)12.00 Hazaindulás Budapestre, érkezés a határátlépéstől függően a kora esti órákbanA határon

9,5 órát várakoztunk.

Első szálláshely megnevezése:

Jázmin Hotel

Igénybe vett szállás típusa:

panzió

Jázmin Hotel

Első szálláshely települése (magyar nyelven):

https://jazmin-beregi.booked.hu/

Első szálláshely elérhetősége (pl. honlap):

Első szálláshely rövid értékelése:

A szálláshely tökéletesen alkalmas volt a csoport elszállásolására, elfértünk kényelmesen, a konyha minden kérést teljesített, a kirándulós

napokra ebédcsomagot készített.

Második szálláshely megnevezése (amennyiben releváns):

Igénybe vett szállás típusa:

-

Második szálláshely települése (magyar nyelven):

Második szálláshely elérhetősége (pl. honlap)

Második szálláshely rövid értékelése:

Harmadik szálláshely megnevezése (amennyiben releváns):

Igénybe vett szállás típusa:

-

Harmadik szálláshely települése (magyar nyelven):

Harmadik szálláshely elérhetősége (pl. honlap)

Harmadik szálláshely rövid értékelése:

Egyéb megjegyzés:

.
Szakmai beszámoló - A második utazás

.
4. A második utazás
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Az utazáson részt vett diákok száma:

Az utazáson részt vett kísérőtanárok száma:

3

Az utazás célországa:

Magyarország

Utazás kezdőnapja:

2019.05.17

Visszaérkezés napja

2019.05.21

Az utazás során érintett települések felsorolása (magyar nyelven):

Budapest, Gödöllő, Piliscsaba, Visegrád, Esztergom

Megvalósított programelemek száma:

14

Az utazás rövid bemutatása:

Határtalanul program2019. május 17-21.Piliscsaba, BudapestI. NAP, 2019.05.17. PÉNTEK – Kísérő: Tóth Judit Emma08.00INDULÁS a

Nagyberegi Középiskolából (saját busszal)09.00Határátlépés (Soronkívüli határátkelés 09.00 óra) - (BUSZ)14.00Gödöllői Királyi Kastély

megtekintése17.00Érkezés a szállásra (Piliscsaba)Szállás elfoglalása19.00Vacsora, ismerkedésII. NAP, 2019.05.18. SZOMBAT – Kísérő:

Tóth Judit Emma08.00Reggeli09.00-12.00SZEPESI NAP – iskolai programok a helyi diákokkal közösen, ismerkedés az iskolával,

képzésekkel, ebéd a Szepesi Napon12.00Indulás Esztergomba 13.00Esztergomi Bazilika megtekintése, toronylátogatás? -

(BUSZ)14.00Indulás Visegrádra15.00Visegrádi Fellegvár megtekintése16.00Visegrádi BOBpálya18.00Érkezés a

kollégiumba19.00VacsoraIII. NAP, 2019.05.19. VASÁRNAP - Kísérő: Mezei Veronika07.00Reggeli08.00Indulás Budapestre vonattal09.00-

12.00Gellért-hegy (Citadella, Szabadság-szobor), a VÁRNEGYED MEGISMERÉSE: a Budavári Palota, Sándor Palota őrségváltása,

Mátyás-templom, Halászbástya, Bécsi-kapu12.00Ebéd – ebédcsomag12.30-16.00BUDAPEST BELVÁROSA: Duna Corso, Váci utca,

Vörösmarty tér, SZABADIDŐ, Erzsébet tér, SZENT ISTVÁN BAZILIKA16.30Parlament látogatás18.00Indulás Piliscsabára20.00Érkezés

Piliscsabára, vacsoraIV.NAP 2019.05.20. HÉTFŐ – Kísérő: Mezei Veronika08.00 Reggeli09.30Indulás Budapestre11.00-13.00HŐSÖK

TERE: Városliget, Vajdahunyad történelmi épület koplexum,stb.;13.30Ebéd – ebédcsomag14.00Margitsziget, kvízjáték17.00Vacsora –

Oktogon Bisztró19.00Színház21.30Indulás Piliscsabára22.30Érkezés PiliscsabáraV. NAP, 2019.05. 21. KEDD – Kísérő: Mezei

Veronika07.30Reggeli08.30Indulás Budapestre Piliscsabáról (BUSZ)10.00-10.30Vásárlás10.50Mozi13.30Ebéd - ebédcsomag14.00Indulás

Nagyberegre18.00Érkezés Nagyberegre (Soronkívüli határátkelés 17.00 óra)

Első szálláshely megnevezése:

Béthel Evangélikus Misszió Otthon

Igénybe vett szállás típusa:

egyéb

Béthel Evangélikus Misszió Otthon

Első szálláshely települése (magyar nyelven):

https://bethel.lutheran.hu/wordpress/

Első szálláshely elérhetősége (pl. honlap):



Első szálláshely rövid értékelése:

A Béthel központ kiváló szállást biztosított a diákoknak, sokszor dolgoztunk már velük együtt.

Második szálláshely megnevezése (amennyiben releváns):

Igénybe vett szállás típusa:

-

Második szálláshely települése (magyar nyelven):

Második szálláshely elérhetősége (pl. honlap)

Második szálláshely rövid értékelése:

Harmadik szálláshely megnevezése (amennyiben releváns):

Igénybe vett szállás típusa:

-

Harmadik szálláshely települése (magyar nyelven):

Harmadik szálláshely elérhetősége (pl. honlap)

Harmadik szálláshely rövid értékelése:

Egyéb megjegyzés:

.
Szakmai beszámoló - Az értékelő szakasz, Kommunikáció, Fakultatív programok

.
5. Az értékelő szakasz

2019.05.31

Értékelő óra időpontja:

Az értékelő órát a földrajzi távolságok miatt (4 iskola, 3 város) e-learning formájában végeztük, amikor a diákoknak a meglátogatott

helyekről kellett kérdőívet kitölteni.Módszerek: elearning, kérdőív, képek

- rövid leírás:

6. Kommunikáció bemutatása, kommunikáció, fakultatív programok

Kommunikáció teljesítésének leírása:

A kommunikáció irányai:Központ - iskolák: meghirdettük az iskoláknak a pályázati lehetőségetIskolák - diákok: az iskolák kommunikálták a

diákok felé a pályázati lehetőséget, meghirdették a jelentkezéstDiákok - központ: a már részt vevő diákokkal a központ felvette a

kapcsolatot és elearning formájában megkezdte a felkészítéstProjektmenedzser - kísérőtanárok: a projektmenedzser kommunikált a

résztvevő kísérőtanárokkalKísérőtanárok - diákok: a kísérőtanárok kulturális felkészítésben részesítették a diákokat.Diákok-Diákok: a

külhoni és a hazai diákok kommunikációja az első utazás alkalmával valósult meg a tangazdaságbanKözpont - sajtó: a sajtót tájékoztattuk

az elért eredményekről

Megjelenési felület (pl. honlapcím, újság):

www.kaszk.huwww.facebook.com/kaszkhttps://www.instagram.com/amkaszk/https://www.youtube.com/watch?v=8RCnugsW-

uY&fbclid=IwAR2qyH-ZObbTie0AWn0S46eZa-2HhvO6BKlwTGoy6u0oHZas2eFk8NjItM0

Sajtómegjelenés feltöltése:

sajtó másolata.pdf

sajtó másolata.pdf



Sajtómegjelenés feltöltése:

7. Fakultatív programok

Fakultatív programok rövid bemutatása (amennyiben vállalt):

Szepesi nap 2019. május 18.- képes beszámoló a résztvevő vendégeknekTangazdasági kiállítás 2019. május 25. - képes beszámoló a

résztvevő vendégeknek


