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 Az Európai Bizottság a migrációs áramlások kezelése és a 

szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térség biztonságát érő fenyegetésekre való reagálás érdekében a 
2014–2020-as időszakra új jogszabályi struktúrát alakít ki, az 
alapok számát kettőre csökkenti: 

 

– Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA)  

 

– Belső Biztonsági Alap (BBA) 

• Külső határok és vízumügy  

• Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés 
elleni küzdelem valamint válságkezelés 
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Jogi háttér 

 Horizontális rendelet 
• Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU Rendelete  a MMIA, 

valamint a BBA pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról  

• Újdonság: egységes rendelet az általános  eljárási szabályokra 

• Rögzíti:  

1. Általános elvek, 

2. Programozásra vonatkozó rendelkezések, 

3. Finanszírozási struktúra, támogatható kiadások, 

4. Hatóságok feladatai, 

5. Bizottság felé történő jelentések és elszámolások rendje. 
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Specifikus rendeletek 

• a 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap; 

• a 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  

Rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés  elleni 
küzdelem valamint válságkezelés;  

• 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  

Külső határok és vízumügy  

Rögzítik:  

1. Alap célkitűzései 

2. Támogatható tevékenységek 

3. Globális források 

 

A jogszabályok 2014. május 20-án kihirdetésre kerültek. 
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Hazai jogszabályok 

BM rendelet  

• a támogatások felhasználásáról, a lebonyolítás 
részletes szabályairól,  

• az elszámolható költségekről, 

• hatályba lépése 2014. III. negyedévében várható. 
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Eljárási szabályok – Horizontális rendelet 

 1. Általános elvek 

– Továbbra is kötelező a kiegészítő jelleg, uniós hozzáadott értéket 
képviselő projekt támogathatóak 

– uniós és a nemzeti jognak való megfelelés 

– Unió pénzügyi érdekeinek védelme (közbeszerzés, szabályos 
felhasználás) 

 

2. Programozás 

– Teljes 7 éves periódusra vonatkozó többéves programozás = Nemzeti 
Program   

– Megszűnik az éves programozás és az évekre lebontott allokáció 
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 3. Finanszírozási struktúra, támogatható kiadások 

 

– 75%-os támogatás intenzitás általánosságban 

– Bizottság tagállam részére biztosít:  

• 4% kezdeti előfinanszírozást, majd  

• évi előfinanszírozást (3%/5%); továbbá  

• a kifizetett és ellenőrzött költségek visszafizetését  

Tagállam részére likviditásként rendelkezésre álló bizottsági forrás 
kevesebb 

– N+2 szabály (újdonság a Belügyi Alapoknál!)             ütemezett, stabil 
projektmegvalósítást és forrásfelhasználást követel meg a 
Kedvezményezettektől 
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4. Hatóságok feladatai 

– Felelős Hatóság  

• vezetője a Felelős Személy, aki miniszteri meghatalmazással bír, 

• Alapok által finanszírozott Nemzeti Programok megvalósításának teljes 
körű igazgatása/irányítása, ennek keretében a tervezés, pályáztatás, a 
programok (BBA és MMA) menedzselése, nyomon követése, a Bizottsággal 
folytatott kommunikáció, 

• tevékenységi kör: a Hitelesítő Hatóság megszűnésével bővül, 

• feladatait a BM látja el. 

– Ellenőrzési Hatóság 

• Felelős Hatóságtól független szervezet, amely az igazgatási és ellenőrzési 
rendszer eredményes működésének ellenőrzéséért (audit) felel. 

5. Bizottság felé történő jelentések és elszámolások rendje 

– éves egyenleg és kifizetési kérelem benyújtása a pénzügyi évet követő év 
február 15-ig 

– végrehajtási jelentés minden év március 31-ig 
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Szakpolitikai Stratégia 
Az új hétéves ciklusban elérendő célok és a belügyi alapokban rendelkezésre álló 

Európai Uniós források felhasználásának irányai  

(1691/2013. (X. 2.) Korm. határozat) 

 

Nemzeti Program 
A vonatkozó szakpolitikai stratégia, az Európai Bizottsággal folytatott szakpolitikai 

párbeszéd, illetve a potenciális pályázókkal folytatott egyeztetés alapján  

 

Munkaprogram 
- Két éves időszakra, a miniszter hagyja jóvá, 

 - kiválasztási eljárás: célkitűzések, prioritások és intézkedések, /projektek, 

- kiírások keretösszegeit és azok felhasználására vonatkozó határidőket 
tartalmaz. 
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Projektek kiválasztása 

 Egy fordulós eljárás keretében, elektronikus úton (IT rendszeren keresztül) 

 

• Nyílt felhívás 

– Általános eljárástípus 

– cél: megfelelő verseny, költséghatékonyság biztosítása, megfelelő 
projektötletek generálása   

• Korlátozott körű kiválasztási eljárás  

– meghatározott kör részére  

– alapja: az adott tevékenység különleges jellemzője vagy a szervezet 
típusa – annak szakmai vagy közigazgatási jellemzője miatt – nem teszi 
lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen eljárással történő kiválasztást, 
ez esetben több érintett kormányzati szerv jogszabályokban rögzített 
feladatköréről beszélhetünk  
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• Közvetlen eljárás  

Az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem 
teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, különösen ha a tervezett 
tevékenységet a kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, 
kizárólagos hatáskörrel látja el. 

Ez esetben a munkaprogramban rögzítésre kerül a támogatható 
projekttevékenység és annak megvalósítási keretei, amelynek mentén a 
projektadatlap kidolgozásra kerül 

 

• Támogatási kérelem  

A sürgősségi intézkedést igénylő olyan szervezet részére, amely a sürgősségi 
helyzet és következményeinek elhárításához szükséges tevékenységet 
jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.  
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Ütemezés 

 1. A Nemzeti Programokat a Belügyminisztérium 2014. február 21-én 
benyújtotta az Európai Bizottság részére. A Bizottsággal való egyeztetési 
folyamat megkezdődött, a Nemzeti Programok szakmai tartalmával 
kapcsolatos érdemi észrevételt egyelőre nem kaptunk.  

 

2. A Nemzeti Programok Bizottság általi elfogadása 2014. IV. negyedévére 
várható. 

 

3. Első kiválasztási eljárás várhatóan 2014. IV. negyedévében indul. 
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Köszönöm a figyelmet! 
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