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Pályázati azonosító HAT-20-03-0141

Pályázati kategória kódja HAT-20-03

Pályázati kategória megnevezése Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak

Iktatószám

EPER iktatási azonosító EPER-2020-116275

Iktatás dátuma 2020.03.31

Státusz Aláírt, megkötött szerződés

Pályázó neve BGSZC- Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Pályázó jogi státusza Egyéb fenntartású intézmény

Pályázó országa Magyarország

Régió Közép-Magyarország

Megye megnevezése Budapest

Irányítószám 1138

Település Budapest

Utca, házszám Váci út 179-183

Telefonszám 06-1-3401-924

Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos Igen

Számlatulajdonos a pályázóval azonos Igen

Projekt címe Bánkis Diákok a magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában

Projekt kezdete 2020.08.15

Projekt vége 2021.08.31

Megvalósulás helye - ország Horvátország

Megvalósulás helye - település Zágráb



.
Pénzügyi adatok

.

.
Információs adatok

.

.
Költségvetés

.
Bevételek

.

Kapcsolattartó személy mobil száma +36-30-5429620

Kapcsolattartó személy neve Takácsné Zimányi Mónika

Kapcsolattartó személy telefonszáma 0613401924

Kapcsolattartó személy e-mail címe project@bankidonat.net

Kért összeg 3308300

Érvényes eredeti kért összeg 3308300

Önrész összege 0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%) 0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 0,00

Más államháztartási támogatás összege 0

Összes bevétel 3308300

Összes kiadás 3308300

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 100,00

Megítélt összeg 3308300

Aktuálisan megítélt összeg 3308300

Összes lemondott összeg 0

Összes visszavont összeg 0

Összes hátralévő kifizetés 0

Összes kifizetett összeg 3308300

Összes befizetett támogatás 0

Összes befizetett kamat 0

Egyenleg 0

Munkaforma -

Program nyelve magyar

Program weboldala

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? nem

BEVÉTEL TÍPUSA ÖSSZEGE

Ö ÖNRÉSZ (A B) 0



Kiadások

.

.
Döntés

A SAJÁT FORRÁS 0

B EGYÉB FORRÁS 0

T TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 3308300

Z ÖSSZESEN (Z=A B) 3308300

A
KÖLTSÉG/KIADÁSN
EM MEGNEVEZÉSE

Tételek részletezése
I. Támogatásból
fedezett kiadások (Ft-
ban)

II. Önrészből és
egyéb támogatásból
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A DOLOGI KIADÁSOK 2955800 0 2955800

A1 Utazási költség 1500 km 930000 0 930000

A2 Szálláskölség 3500 Ft/fő/éj x 4 éj 616000 0 616000

A3
Étkezési
szolgáltatások
költsége

4280/fő/nap 941600 0 941600

A4
Útlevél kiállításának
költsége

0 0 0

A5
Baleset- és
felelősségbiztosítás
költsége

260 Ft/ fő/nap 57200 0 57200

A6

Projektvezető,
kísérőtanár
megbízási díja,
számlás kifizetés
esetén

0 0 0

A7

Programokhoz
kapcsolódó egyéb
szolgáltatások
költsége

idegenvezető,
Lendvai vár,
Szentháromság
kápolna, Trópusi kert,
Felsőlendvai erőd,
Torpedó múzeum

411000 0 411000

A8
Élelmiszer
alapanyagok költsége

0 0 0

A9
Egyéb
anyagbeszerzés
költsége

0 0 0

B
SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

352500 0 352500

B1
Bruttó személyi
költség

4x15000 Ft 300000 0 300000

B2
B1 sor után számított
munkaadót terhelő
járulékok, adók

Br. 4x15 000 Ft 52500 0 52500

Z ÖSSZESEN (Z=A B): 3308300 0 3308300



.

.
Pályázó szervezet adatai

.
1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI

OM azonosító:

203031

A fenntartó típusa:

Szakképzési Centrum

Állami fenntartású intézmény esetén kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem neve:

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Tankerületi Központ /Szakképzési Centrum/Egyetem képviselőjének neve:

Dr. Horváth Béla

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázó intézmény hátrányos helyzetű településen működik:

nem

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a település minősül hátrányos helyzetűnek, amelyik szerepel 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.

számú mellékletében.

.
Program bemutatása

.
2.1. PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁSA

Kapcsolattartó (projektvezető) 

neve:

Takácsné Zimányi Mónika

telefonszáma:

+36-30-5429620

e-mail címe:

project@bankidonat.net

A pályázat címe:

Bánkis Diákok a magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában

A pályázat célja, rövid összefoglalása:

Felkeressük a történelmi emlékhelyeinket az Őrségben, a hetési tájegységen és a Muravidéken. Kulturális, történelmi és épített értékeinkkel

nyomába eredünk Horvátországban. Muraköztöl egészen az Adriáig követjük a magyarság történelmi és kulturális lábnyomait,

Döntés indoklása Érvényes

Döntés dátuma 2020.06.18

Megítélt összeg 3308300

Döntési kikötés



megismerkedünk a határon túli magyarokkal, azok sorsával az adott régióban és felfedezzük a Zrínyi, Rákóczi, Frangepán család

gyökerének fészkeit a történelmi Délvidékünkön.

Célország:

Horvátország

A részt vevő diákok száma:

40

A részt vevő felnőtt kísérők száma:

4

Az utazás kezdő időpontja:

2021.05.21

Az utazás időtartama (nap): 

5

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az utazás időtartama a magyarországi indulás napjától a visszaérkezés napjáig tart. Az utazásnak legalább

3 naposnak kell lennie.

Tervezett távolság (km)

1500

Útvonalterv - Kérjük szíveskedjen csatolni az útitervet, melyben szíveskedjenek felsorolni a kirándulás során tervezett települések neveit,

valamint a megtenni kívánt távolságot (km).

Tervezett távolság.xlsx

A fenti adatok alapján igényelhető maximális támogatás (Ft):

3315000

Utazási iroda szervezi a programot: 

igen

Figyelem! A költségvetési táblában tervezett összköltség nem lehet nagyobb, mint az igényelhető maximális támogatás értéke!

.
Kötelező elemek

.
2.2. KÖTELEZŐ PROGRAMELEMEK

Határtalanul! előkészítő óra

Előkészítő óra rövid bemutatása:

Az előkészítő órákon diákjaink megismerik a meglátogatott tájegységek történelmi múltját, és a régió etnikai sajátosságait, magyarságának

múltját és jelenét. Az emlékév kapcsán Trianonról emlékezünk, megvizsgálva a békeszerződés földrajzi és történelmi aspektusait, a határok

által teremtett gazdasági, társadalmi viszonyokat. Szakképző iskolaként megemlítjük a kirándulásunk színhelyének szakmai múltjára

vonatkozó tárgyi emlékeit. (közlekedés földrajhoz kapcsolódóan )

Tanulmányi kirándulás

Tervez-e külhoni magyar csoporttal közös tevékenységet?

igen

Közös tevékenység bemutatása



Az lendvai Bánffy Központba látogatunk, ismerkedünk, bemutatjuk egymásnak településeinket.A DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA

LENDAVAKÉTNYELVŰ KÖZÉPISKOLA, tanáraival és diákjaival a Trianoni Emlékév kapcsán közös megemlékezést tartunk. Célunk közös

együttműködés kiépítése a Rákóczi szövetség segítségével a Nemzeti Összetartozás napján. (csereprogram)

Tervez-e témanapot a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján?

igen

A témanap bemutatása

Egész tanítási napot felölelő témanapot, projekt napot szervezünk a magyarság és az összetartozás napjával kapcsolatban. Iskolai

vetélkedőt rendezünk, évfolyamonként külön-külön a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretekkel kapcsolatban. Kiscsoportokban végig

látogatunk minden osztályt, és fényképek vetítése által számolunk be élményeinkről, az érintett évfolyamok tanulóinak életkorához igazítva.

Ismeretterjesztő órát tartunk számukra a Kárpát-medence magyarság történelméről, múltjáról, jelenéről és jövőjéről drámapedagógiai

eszközökkel.Iskolánkban az emlékév kapcsán Trianonról emlékezünk, megvizsgálva a békeszerződés földrajzi aspektusait, a határok által

teremtett gazdasági, társadalmi viszonyokat a vizuális kultúra eszközeivel.

Utazó diákok részvétele a Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak egyikén

igen

Nemzeti önazonosságtudat megőrzésében és erősítésében kiemelt jelentőséggel bíró, határon túli történelmi vagy kulturális helyszín

meglátogatása. (Kárpát-medencei Bakancslistán szereplő helyszínek és/vagy a Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvben

szereplő tematikus útvonal javaslatok.)

igen

Kiemelt történelmi vagy kulturális helyszín megnevezése

Lendva - Muravidék és a szlovéniai magyarok központi települése. Legismertebb művésze Zala György szobrász akinek nemzeti

összetartozást jelképező alkotásai vannak. Kiemelkedő építészeti emléke a vár, amelyben a Lendvai Galéria és Múzeum működik.

A kirándulás programjának bemutatása 1. nap

Megérkezünk a Muravidékre, ahol a labancok 1705. szeptemberében jelentős károkat okoztak az alsólendvai uradalomban, amely ott is

ösztönözte a szlovének és magyarok ellenállását. Lendván megtekintjük a várat és Hadik Mihály múmiáját a Szentháromság kápolnában.

Helyi magyar technikai iskolába látogatunk és közösen megemlékezünk A Rákóczi-emlékév kapcsán . Majd pedig közösen Bántornyán a

Szent László legendát megörökítő freskót tekintjük meg.

A kirándulás programjának bemutatása 2. nap

Rövid túrát teszünk a hármas határ hegyre, innen Grád fele indulunk. 1704. március 4-én részben köszönhetően Szapáry és a tótsági nép

segítségének a kurucok vér nélkül bevették Felsőlendvát, ahol a Vendvidék legnagyobb vára áll. Rákóczi vitézei Battyánfalvánál is vívtak

egy kisebb ütközetet, megtekintjük a csata helyszínét.Mártonhelyre érve betérünk a csodálatos, 14. századi, gótikus templomba, melyen

Szent Kristóf, az utazók védőszentjének hatalmas külső falfreskója látható. Belatincotra,Zágráb

A kirándulás programjának bemutatása 3. nap

Történelmi tematikus sétán Zágrábban megtekintjük a Szent István székesegyházat. 1919-es újratemetése óta itt nyugszik II. Rákóczi

Ferenc nagyapja, Zrínyi Péter, valamint nagyanyja testvére, Frangepán Ferenc is, akiket a Wesselényi-összeesküvés miatt végeztek ki.

Elsétálunk a Szent Márk-térre, ahol a horvát Szábor mellett látható a Szent Márk templom, rajta a zsolnai cserépből kirakott horvátországi

és zágrábi városi címer. Szakmai kapcsolódásként megtekintjük a Technikai múzeumot. (Tesla)

A kirándulás programjának bemutatása 4. nap

A Kvarner-öböl magyar vonatkozásait fedezzük fel. A monarchia világát eleveníti fel Fiume melletti Abbázia volt a magyar üdülőhely ahol a



trianon előtti közlekedési emlékeinket is megtekintjük (vasút és hajózás). Lovran ékszerdoboz óvárosában találjuk azt a villát, ahol Feszty

Árpád is elhunyt (emléktábla). Abbázia Markusovszky Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt, emlékét tábla őrzi.Itt közösen

koszorúzunk, megemlékezünk. 

A kirándulás programjának bemutatása 5. nap

Varasd 200 évig Horvátország fővárosa volt. Felkeressük az Erdődyek várkastélyát és teszünk egy sétát a barokk belvárosában.

Megtekintjük a zavaros körülmények között, egy vadászbalesetben elhunyt Zrínyi Miklós emlékére felállított obeliszket ahol elhelyezzük

saját készítésű koszorúnkat.Zrínyi Miklós történelmi nagysága előtt tisztelegve Csáktornyán, a Zrínyiek sasfészkében teszünk sétát. Vára

ma a Muraközi Múzeum otthona.Élményekkel gazdagodva indulunk haza.

A kirándulás programjának bemutatása 6. nap

A kirándulás programjának bemutatása 7. nap

A kirándulás programjának bemutatása 8. nap

Határtalanul! értékelő óra

Értékelő óra rövid bemutatása:

Egy tanítási óra keretében értékeljük a kirándulást, felelevenítjük a szép emlékeket és felidézzük a tanultakat. Megbeszéljük, hogy milyen

útravalót adott nekünk ez a kirándulás a jövőt illetően.

.
Fakultatív tevékenységek

.
2.3. FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG

Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenység

Fakultatívan vállalt értékelő tevékenység

Egyéb fakultatív tevékenység

.
Csatolandó dokumentumok

.
3. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Általános nyilatkozat

Általános nyilatkozatH.pdf

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kapcsolattartók részéről

Adatvédelmi.pdf

Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum

Takácsné adatvédelmi.pdf

Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt dokumentum

.
Nyilatkozatok

.
4. NYILATKOZATOK

1. Nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek.



2.Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtottam be.

3.Nyilatkozom, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltattam vagy

ilyen nyilatkozatot nem tettem.

4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor - a szervezetre irányadó személyes jog alapján - jogerős

végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási, vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll.

5. Nyilatkozom, hogy velem és az általam képviselt szervezettel kapcsolatban nem állnak fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró tényezők. 

6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott

követelményeknek.

7.Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor harmadik személy irányában nem áll fenn olyan

kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza, illetve amely az esetleges biztosítékadási

kötelezettséget korlátozza.

8. Nyilatkozom, hogy az elnyert támogatás felhasználása során az általam képviselt szervezet székhelye szerinti országban érvényes

számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásai, illetve, ha annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésre vonatkozó

jogszabályok előírásai szerint járok el.

9. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt tartozása és fennálló elszámolási kötelezettsége a magyar

államháztartás egyik alrendszerével szemben sem.

10. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik.

nem

11. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december

18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) vagy más csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó uniós

jogi aktus alapján csekély összegű támogatásban részesült. (Amennyiben nem részesült csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje a

"Nem" választ!)

nem

Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen

megadni, hogy összesen mennyi csekély összegű támogatásban részesült:

12. Tudomásul veszem, hogy a támogatás során kizárólag csak olyan utazás támogatható, mely megfelel a nevelési-oktatási intézmények

által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletnek.

13. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők fel

Név:

BGSZC-Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimknáziuma és Szakközépiskolája

Irányítószám:

1138

Település:

Budapest

Cím:

Váci út 179.-183.



Nyilatkozat a fenti pontok elfogadásáról: 

igen


