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Felhívás  

a Belső Biztonsági Alap (BBA)  

Monitoring Bizottságában való részvételre nem-kormányzati szervezetek számára 
 

A „Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra (MMIA), valamint a rendőrségi 

együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés 

pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról” szóló, az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU Rendeletének 12. 

cikkében foglaltak alapján – a partnerség elvével összhangban – a nemzeti programok 

végrehajtásának elősegítése érdekében valamennyi tagállam Monitoring Bizottságot hozott 

létre. 
 

Az uniós források felhasználására vonatkozó hosszú távú (a 2014-2020. időszakra vonatkozó) 

célkitűzéseket, a forrásmegosztást és az ütemezést a Nemzeti Programok tartalmazzák. A 

Nemzeti Programok végrehajtása érdekében a Felelős Hatóság két-három éves időtartamra 

vonatkozó munkaprogramot alakít ki, amely a források felhasználásának elvárt ütemezését, és 

az adott időszakra elérendő célokat és megvalósítható tevékenységeket rögzíti. 
 

A független Monitoring Bizottság ellátja a Nemzeti Programok teljesülésének nyomon 

követését, véleményezi a munkaprogramokat és javaslatot tesz az Európai Bizottság részére 

megküldésre kerülő, az Alapok megvalósítását bemutató jelentések tartalmára. A 

Belügyminisztérium, mint a Belügyi Alapok (Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, 

Belső Biztonsági Alap) Felelős Hatósága mindkét alapra önálló Monitoring Bizottságot hozott 

létre, és – a partnerség elvével összhangban – lehetőséget biztosít a Belügyi Alapok által 

érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek megfigyelőként való 

képviseletére is. 
 

A BBA vonatkozásában az előzetesen regisztrált szervezetek közül, a Felelős Hatóság 

nyilvános sorsolás keretében évente egy szervezetet (és egy tartalékot) választ, amely jogosult 

a Monitoring Bizottságba megfigyelőt delegálni. Amennyiben a megadott határidőig 

kizárólag egy szervezet regisztrál, abban az esetben az a szervezet automatikusan jogosult a 

Monitoring Bizottságba megfigyelőt delegálni. Az ülésen megfigyelőként résztvevő személy 

szavazati joggal nem rendelkezik, azonban lehetősége nyílik a szakterületen tevékenykedő 

nem-kormányzati szervezetek közös álláspontjának képviseletére.  
 

A Monitoring Bizottságban való részvételre jelentkezni legkésőbb 2018. február 2-án 

14.00 óráig lehetséges a csatolmányok között megtalálható jelentkezési lap bba@bm.gov.hu 

e-mail címre történő visszaküldésével. A határidőt követően jelentkező szervezetek a 

sorsolásban nem vehetnek részt. A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, 

amelyről a regisztrált szervezeteket a jelentkezési lapon megadott elérhetőségeken előzetesen 

értesítjük. 
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