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Hogyan segítheti egy 
utazási iroda az 

iskolákat a Határtalanul 
pályázat sikeréhez? 



Azt lehet mondani, hogy leveszi a tanárok 
válláról a Határtalanul utak 

előkészítésének, megírásának, 
megvalósításának, elszámolásának 

legnagyobb részét. 



Egy utazási iroda a pályázat megjelenésétől  
bekapcsolódik a munkába 

 figyeli a pályázati kiírásokat és felhívja az iskolák figyelmét 

 Segítség a pályázat összeállításában, megírásában, a 
kalkuláció elkészítésében !!! 

 Segítség az utazás 
megszervezésében, 
lebonyolításban és az 
elszámolásban !!! 

 

 



Az  utazási iroda által végzett 
feladatok 

 a meglévő utak átalakítása a diákok, az adott 
iskola igényeinek és pályázati kiírásnak 
megfelelően, egyeztetve és elfogadtatva a 
tanintézménnyel 

 igény esetén teljesen új program kialakítása az 
iskola igényeinek és a pályázatnak megfelelően 

 pályázat megírása az iskolával egyeztetve, majd 
jóváhagyatva 



 kalkuláció elkészítése a Határtalanul program 
pontozási kritériumait és a pályázati kiírás 
anyagi lehetőségeit figyelembe véve 

 ezáltal a pályázat nyerési esélyeinek 
maximalizálása 

 testvériskolák felkutatása, kapcsolattartás (ha 
ez szükséges a pályázathoz) 

 szállás, ellátás, utazás (busz) megszervezése 

 igény esetén idegenvezető biztosítása (sok 
esetben az adott térséget jól ismerő, 
rendszeresen utat vezető pedagógusok) 



 a Határtalanul pályázat teljes menedzselése 
a program tervezésétől, a kalkuláláson, a 
megíráson, a megvalósításon át a program 
lezárásáig, elszámolásáig 

 ezáltal a pedagógusok tehermentesítése  a 
pályázattal kapcsolatos feladatok 
legnagyobb része alól 



Előnyök a pályázati úti céljait jól 
ismerő iroda esetén 

 helyismeret a Kárpát-medencében 
 régóta bevált külhoni és magyar partnerek 
 megismert határon túli partneriskolák 
 igény esetén pedagógus végzettséggel és helyismerettel rendelkező 

gyakorlott idegenvezetők 
 a Határtalanul pályázat teljes menedzselése a program tervezésétől, a 

kalkuláláson, a megíráson, a megvalósításon át a program lezárásáig, 
elszámolásáig 

 ezáltal a pedagógusok tehermentesítése  a pályázattal kapcsolatos 
feladatok legnagyobb része alól 

 ingyenes pályázatírás 
 a pályázati pontozás figyelembevételével, a megpályázandó támogatás 

igénylésének mérlegelésével a nyerési esélyek maximalizálása 
 forint alapú számlázás, igény esetén egy összegben vagy akár 

megbontva 
 

 







18 éve, 2002-ben kezdte működését 

100% magyar tulajdonban áll 

az egyik tulajdonos más utazási 
irodáknál korábban szerzett 30 éves 
szakmai gyakorlattal 

a másik alapító pedig 20 éves 
gimnáziumi tanári tapasztalattal 
rendelkezik, amelyek garanciát 
jelentenek a diákprogramok zavartalan 
megvalósítására 



Az utazási iroda Tour operátor, azaz elsősorban saját 
buszos és különvonatos európai körutazásokat szervez 
és közvetlenül illetve viszonteladó irodákon keresztül 
(kb. 350 országszerte) értékesíti azokat. 

 

 

 



Kezdetben: 

Felvidék-Szlovákia 

Kárpátalja-Ukrajna 

Erdély-Románia 

Vajdaság-Szerbia, 

Horvátország  

Szlovénia  

magyar lakta részei és az Osztrák-
Magyar Monarchia területei 

Azóta kiterjesztettük a működésünket Nyugat-, Észak- és 
Dél-Európa egyes részeire (többek között Ausztria, 

Németország, Franciaország, Csehország, Baltikum, 
Olaszország, Montenegró, Bosznia, Albánia) 



 fő célpont azonban azóta is az egykori 
Történelmi Magyarország 

Bátran állíthatjuk, hogy a Kárpát-
medencében otthon vagyunk!  

 e területen a legnagyobb forgalmat, utas 
számot generáló utazási irodák közé 
tartozunk Magyarországon 

 emiatt nyilvánvaló volt, hogy kezdetektől 
részt veszünk a Határtalanul programban 



Ennek köszönhető, hogy irodánk a „Határtalanul 
program” kezdete óta több száz iskola 

több ezer diákjának kárpát-medencei utazását 
bonyolította le sikeresen! 
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 a pályázat szellemiségének megfelelő pályázatok 

 csaknem 30 éves utazási szakmai és a tanári 
munkában szerzett 20 éves tapasztalat 

 Felkészült, a Határtalanul pályázatban jártas 
munkatársak 

 a pályázat indulásától megszerzett gyakorlat 

 régi partnerek, széles iskolai kapcsolatok 

 sikeresen megírt pályázatok és lebonyolított 
programok 

 

 

 

A Kárpáteurópa hozzájárulása a 
Határtalanul program sikeréhez 



 
100 % felelősségvállalás! 



Célunk 
a pályázati pontozás 
figyelembevételével, 

a megpályázandó támogatás 
igénylésének mérlegelésével 

a nyerési esélyek 
maximalizálása és ezzel a 

pályázat céljainak maximális 
támogatása 



Hogyan lehetne az együttműködés 
még hatékonyabb? 

 A pályázati kiírásban az utazási irodák szerepének 
egyértelművé tétele 

 Az elszámolható költségek bővítése (idegenvezető, 
sofőr szállása) 

 A pályázat kiírási időpontjai és a tanév 
összehangolása 

 Ajánlatadás és szerződés egységesítése az iskolákkal 

 Adminisztrációs terhek csökkentése 

 



Köszönöm a figyelmet! 


