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33/2016. (XII.16.)
BM utasítása
a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015.
(VI. 2.) Korm. rendelet 6. §-ára figyelemmel, a következő utasítást adom ki:
1. §
Az utasítás hatálya a 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználására terjed ki.
2. §
A Munkaprogramot az utasítás 1. melléklete tartalmazza.
3. §
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
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I. Vezetői összefoglaló
A Szolidaritás Alapok folytatásaként a Bizottság a fokozott rugalmasság és egyszerűsítés
igényére tekintettel a 2014-2020-as időszakra két alapot hozott létre, a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alapot (a továbbiakban: MMIA) és a Belső Biztonsági Alapot,
amelyek közül az MMIA ötvözi a korábbi Európai Menekültügyi Alap, Európai Integrációs
Alap, valamint az Európai Visszatérési Alap célkitűzéseit.
A két pénzügyi alapra – a további európai uniós forrásoktól elkülönülő, önálló jogszabályban
meghatározott – eljárásrendet hozott létre a Bizottság, amely harmonizál a strukturális
alapokra vonatkozóan kialakított szabályozással. A végrehajtás átfogó szabályait „az Európai
Parlament és a Tanács 514/2014/EU Rendelete Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs
alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról” (ún. horizontális rendelet) rögzíti.
A szakterület hosszú távú kormányzati célkitűzéseit a Kormány által elfogadott szakpolitikai
stratégia1 rögzíti. Az új pénzügyi alapokban rejlő lehetőségek maximális kihasználására – az
Európai Bizottság elvárásaival összhangban – a fenti célok elérése érdekében, a szakpolitikai
stratégia alapján Nemzeti Programban kerültek meghatározásra az európai uniós forrás terhére
elérendő célok, megvalósítandó tevékenységek. Magyarország Nemzeti Programját a
Bizottság C(2015) 1680 számú határozatával 2015. március 19-én elfogadta, majd C(2015)
9397 számú határozatával 2015. december 14-én módosította.
A Belügyminisztérium Felelős Hatóságként kijelölt szervezeti egysége (a továbbiakban:
Felelős Hatóság) a Nemzeti Program megvalósítása érdekében két vagy három éves tervezési
időszakokra vonatkozó munkaprogramokat készít. A munkaprogramokban kizárólag olyan
tevékenységek szerepelhetnek, amelyek a Nemzeti Programban jóváhagyásra kerültek.
Jelen munkaprogram célja a Felelős Hatóságnak a Nemzeti Program megvalósítására
vonatkozó, a 2017-2018-as időszakban végrehajtandó konkrét intézkedések és azok
ütemezésének rögzítése. A munkaprogram megalkotásánál a Felelős Hatóság figyelembe
vette az előző, 2014-2016-os időszakra készült munkaprogram megvalósítása során ezidáig
szerzett tapasztalatokat. A jelen munkaprogram keretében támogatást nyerő projektek
megvalósításának végső határideje 2020. június 30.
A programozás fontos követelménye, hogy az érvényes nemzeti szabályoknak és
gyakorlatoknak megfelelően együtt kell működni azon hatóságoknak és szerveknek, amelyek
a Nemzeti Program végrehajtásában érintettek, illetve hasznosan hozzá tudnak járulni a
program fejlesztéséhez. Az e követelménynek való megfelelés érdekében a Felelős Hatóság
gondoskodott a munkaprogram tervezetének írásbeli köröztetéséről.
A Felelős Hatóság a 2017-2018-as időszakban 3 alkalommal – 2017 első és második, illetve
2018 első félévében – tervez közzétenni felhívást támogatási kérelem benyújtására.
1

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott „Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió
által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves
stratégiai tervdokumentum”
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Az „A Közös Európai Menekültügyi Rendszer átfogó erősítése és fejlesztése” egyedi
célkitűzéshez kapcsolódóan összesen 10 támogatandó intézkedés megvalósítására, mintegy
3,2 millió EUR, azaz csaknem 1 milliárd HUF került allokálásra.
Az „A harmadik országbeli állampolgárok integrációja és a legális migráció” egyedi
célkitűzéshez kapcsolódóan összesen 13 támogatandó intézkedés megvalósítására, mintegy
4,4 millió EUR, 1,3 milliárd HUF került allokálásra.
A „Visszatérés” egyedi célkitűzéshez kapcsolódóan összesen 10 támogatandó intézkedés
megvalósítására, mintegy 2,6 millió EUR, azaz mintegy 800 millió HUF került allokálásra.
A munkaprogram által lefedett időszakban – 2017. január 1. - 2020. június 30. – elérni kívánt
célok, mutatók Felelős Hatóság által történő értékelésére az időszak végén kerül sor.
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II. Általános szabályok
1. Kiválasztási eljárások
A munkaprogramban megfogalmazott célok/célkitűzések elérése érdekében a beérkező
támogatási kérelmek (projektjavaslatok) kiválasztása a következő módokon történik:
1.1. Főszabály szerint – a 2. és 3. pontokban meghatározott kivétellel – a támogatás
biztosítására nyílt projekt-kiválasztási eljárás keretében kerülhet sor.
A nyílt kiválasztási eljárás speciális formája az ún. „egyszerűsített nyílt kiválasztási
eljárás”, amely abban az esetben alkalmazható, ha a támogatási kérelem elbírálásakor
kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt mérlegelést nem
igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen
kijelölés feltételei. A kiválasztási eljárások e formája esetén a források „folyamatosan
nyitva állnak” a felhívás közzétételét követően.
1.2. Közvetlen kijelöléssel lehet kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az
adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a
nyílt eljárással történő kiválasztást, a tervezett tevékenységet a kedvezményezett
jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
1.3. Korlátozott eljárással lehet kiválasztani azt a támogatási kérelmet, amelynek esetében az
adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb
sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel
történő kiválasztást.
A munkaprogram az egyes intézkedéseknél rögzíti a kiválasztási eljárás alkalmazandó
módját.
A felhívások közzététele a munkaprogramban meghatározott ütemezés szerint – a 20172018-as időszakban tervezetten három alkalommal – történik. Amennyiben az ütemezés
szerint közzé tett felhívásra valamely támogatandó intézkedéshez kapcsolódóan nem
érkezik be az annak megvalósítását célzó, támogatható támogatási kérelem, illetve az
adott intézkedésre allokált források nem kerülnek teljes mértékben lekötésre, a Felelős
Hatóság az adott intézkedésre vonatkozóan a következő alkalommal, a munkaprogram
módosítása nélkül ismételt felhívást tehet közzé.
2. Potenciális támogatásigénylők köre
Nyílt kiválasztási eljárás esetében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
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j)
k)
l)
m)
n)

önkormányzati társulás,
költségvetési szerv,
nemzetközi szervezet,
kormányközi szervezet és
gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon
hajtja végre.

Az ettől eltérő esetekben a munkaprogram az adott intézkedésnél rögzíti a potenciális
támogatásigénylők körét.
3. A projektek megvalósításának határideje
A jelen munkaprogram keretében támogatást nyerő projektek megvalósításának végső
határideje 2020. június 30.
Egyes intézkedések esetében a Felelős Hatóság szakmai indokokra tekintettel ennél rövidebb
időtartamot határoz meg, amely a munkaprogramban az adott intézkedéseknél kerül
rögzítésre.
4. A túlkötés kezelése
A Munkaprogram keretösszegének összesen 10%-áig – de legfeljebb a költségvetési
törvényben meghatározott keret erejéig – terjedő túlkötés2, valamint ugyenezen mértékben az
egyedi vagy nemzeti célkitűzések közötti forrásátcsoportosítás a Felelős Személy
jóváhagyásával lehetséges – figyelemmel a Nemzeti Programban az egyes szakterületek
vonatkozásában rögzített arányokra, valamint a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 6. § (6)
bekezdésében foglaltakra – azonban ez nem eredményezi a munkaprogram módosítását. Az
ezen felüli túlkötéseket a Munkaprogram módosításával lehet végrehajtani.

2

A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott felhatalmazás alapján
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III. Támogatandó intézkedések száma és az intézkedések támogatására allokált források
A

B

1.
Prioritások

2.
3.
SO1
4.

1.1.

5.
1.2.
8.
SO2
9.

2.1.

10.
11.

2.2.

12.
13.

SO3

14.
15.

3.2.

16.
17.
18.

3

2.3.

3.1.

3.3.

A Közös Európai Menekültügyi
Rendszer átfogó erősítése és
fejlesztése
Befogadási
és
menekültügyi
rendszerek
A tagállamoknak a menekültügyi
politikájuk és eljárásaik fejlesztésére,
monitoringjára
és
értékelésére
vonatkozó kapacitásai
A harmadik országbeli
állampolgárok integrációja és a
legális migráció
Bevándorlás és indulást megelőző
intézkedések
Integrációs intézkedések
Gyakorlati
együttműködés
és
kapacitásépítési intézkedések
Visszatérés
A visszatérési eljárásokat kísérő
intézkedések
A visszatérési intézkedések
Gyakorlati
együttműködés
és
kapacitásépítési intézkedések
SO1+SO2+SO3 összesen
Technikai Segítségnyújtás (2014-2020)
SO1+SO2+SO3 mindösszesen

C

D
2017. I. félév
allokált forrás összege
Intézkedések
Forrás
száma
(HUF)3

E

F
2017. II. félév
allokált forrás összege
Intézkedések
Forrás
száma
(HUF)

G

H
2018. I. félév
allokált forrás összege
Intézkedések
Forrás (HUF)
száma

I

J

Intézkedések
száma
összesen

Források
összesen (HUF)

-

0

9

962 000 000

1

35 000 000

10

997 000 000

-

0

7

903 000 000

0

0

7

903 000 000

-

0

2

59 000 000

1

35 000 000

3

94 000 000

-

0

11

1 192 000 000

2

170 000 000

13

1 362 000 000

-

0

-

0

-

0

0

-

0

8

880 000 000

1

35 000 000

9

915 000 000

-

0

3

312 000 000

1

135 000 000

4

447 000 000

0

1

262 668 295

9

546 000 000

0

0

10

808 668 295

1

262 668 295

3

315 000 000

-

0

4

577 668 295

2

174 000 000

-

0

2

174 000 000

-

0

-

0

4

57 000 000

-

0

29

2 700 000 000
0
2 700 000 000

3

1
1

262 668 295
0
262 668 295

29

A 2017. évi központi költségvetés tervezéséhez az NGM által meghatározott árfolyamon.

3

205 000 000
0
205 000 000

4

57 000 000

33
33

3 167 668 295
0
3 167 668 295
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IV. A 2017-2018-as időszakban tervezett tevékenységek bemutatása
1. SO1 A Közös Európai Menekültügyi Rendszer átfogó erősítése és fejlesztése (kódjele:
SO1)
A speciális célkitűzés alatt az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 516/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: 516/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet) 5. cikke alapján a harmadik országbeli állampolgárok alábbi kategóriáinak
egyikére vagy azok közül többre összpontosító intézkedések kerülnek támogatásra:
a) 5. cikk (1) a) „a 2011/95/EU irányelv szerinti menekült jogállással, illetve kiegészítő
védelmi jogállással rendelkező személyek”
b) 5. cikk (1) b) „azon személyek, akik az a) pontban említett nemzetközi védelem
formáinak egyike iránt kérelmet nyújtottak be, de még nem kapták meg a végleges
határozatot”
c) 5. cikk (1) c) „2001/55/EK irányelv szerinti átmeneti védelmet élvező személyek”
d) 5. cikk (1) d) „valamely tagállamban áttelepített vagy valamely tagállamból átszállított,
illetve áttelepítés vagy átszállítás alatt álló személyek”
1.1. Befogadási és menekültügyi rendszerek (516/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 5. cikk) (kódjele: NO 1.1.)
A nemzetközi védelmet kérők számára megfelelő színvonalú befogadási körülmények
biztosítása, a menedékkérők befogadására szolgáló szervezetrendszer színvonalának
fenntartása és minőségének folyamatos javítása szükséges.
A menekültügyi helyzet változékonysága indokolja a flexibilis menekültügyi rendszer
kiépítését, amely gyorsan képes reagálni a menedékkérők számában és összetételében
bekövetkező változásokra.
A menekültügyi eljárás hatékonyságának és gyorsaságának fokozását Magyarország a
következő időszakban a szakemberállomány képzésével, a menekültügyi rendszerhez
kapcsolódó informatikai és technikai háttér fejlesztésével kívánja megvalósítani.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I. félév
2017. II.
félév
2018. I. félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF

F

G
Összesen

EUR

HUF

0

0

0

0

0

0

2 181 862

677 250 000

727 287

225 750 000

2 909 149

903 000 000

0
2 181 862

0
677 250 000

0
727 287

0
225 750 000

0
2 909 149

0
903 000 000

Támogatandó intézkedések
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1.1.1.

A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások
biztosítása különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre
(kódjele: MMIA-1.1.1.)

Az intézkedés célja a Befogadó Állomás telephelyein, illetve a Menekültügyi Őrzött
Befogadó Központ telephelyein elhelyezett harmadik országbeli állampolgárok
életminőségének javítása, hospitalizációjuk kockázatának csökkentése, tájékozottságuk
növelése.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) kiegészítő egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása;
b) szociális támogatás nyújtása, ideértve mind az egyéni és/vagy közösségi szociális
munkát, mind az anyagi támogatást;
c) szabadidős tevékenységek, foglalkozások szervezése;
d) belső foglalkoztatási programok megvalósítása;
e) képzési/nyelvi képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, képzési
programok megvalósítása;
f) közigazgatási és/vagy bírósági eljárásokkal kapcsolatban nyújtott információ vagy
segítség és a menekültügyi eljárás lehetséges eredményével kapcsolatban nyújtott
információ vagy tanácsadás, ideértve a visszatérési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást
is;
g) fordítás és tolmácsolás.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Kiegészítő szolgáltatások száma
menekültügyi ellátórendszer
intézményeiben
A kiegészítő szolgáltatásokat igénybe
vevő harmadik országbeli
állampolgárok száma
Különleges bánásmódot igénylő
ellátott személyek száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

4

fő

15 000

fő

600

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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1.1.2.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények
felkészítése a különleges bánásmódot igénylő, nemzetközi védelmet kérő
külföldiek fogadására, azok elhelyezése ezen egészségügyi vagy szociális
intézményekben (kódjele: MMIA-1.1.3.)

Az intézkedés célja, hogy az ellátást nyújtó intézmények alkalmassá váljanak azon különleges
bánásmódot igénylő menedékkérők – különös tekintettel az idősekre, a pszichiátriai, illetve
egyéb tartós betegségben szenvedőkre és a fogyatékkal élőkre – fogadására, akik ellátása a
Befogadó Állomás telephelyein nem oldható meg.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése a menedékkérők fogadására;
b) együttműködések kialakítás és megállapodások kötése a rugalmas rendelkezésre állás
érdekében.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Fejlesztett ellátó intézmények
száma
A rugalmas rendelkezésre állás
érdekében kötött megállapodások
száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

1

darab

1

A pályáztatás tervezett ütemezése
A
1.
2.
3.
4.

Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

1.1.3.

A kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt
utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének,
illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése,
a gyermekvédelmi intézmények férőhelyének bővítése (kódjele: MMIA1.1.4.)

Az intézkedés célja, hogy a gyermekvédelmi és köznevelési intézmények alkalmassá váljanak
a kísérő nélküli kiskorúak fogadására, számukra életkori sajátosságaiknak megfelelő ellátást
nyújtsanak, speciális felzárkóztató, traumakezelő programokat működtessenek, illetve a
menedékkérő kísérő nélküli kiskorúakat elhelyező otthonokban további férőhelyeket
hozzanak létre.
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E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) a kísérő nélküli kiskorúaknak, utógondozói ellátottaknak és fiatal felnőtt
utógondozottaknak a gyermekotthonba, illetve a magyar oktatási rendszerbe történő
beilleszkedését segítő kiegészítő/felzárkóztató foglalkozások kidolgozása és működtetése;
b) a kísérő nélküli kiskorúak további áldozattá válását, másodlagos traumatizációját megelőző
programok kidolgozása és működtetése;
c) a szakterülettel kapcsolatos információ- és tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok
megosztása más tagállamokkal;
d) a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők elhelyezésére alkalmas új gyermekotthon
kialakítása, a meglévő intézményekben férőhelyek bővítése és vészhelyzeti kapacitás
fejlesztése tömeges beáramlás esetére.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
Ellátott harmadik országbeli
személyek száma

B
Mértékegység

C
Célérték

fő

80

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

1.1.4.

A menekültügyi és bírósági eljárásokban, valamint a menekültek ellátásában
közreműködő szakemberek szisztematikus, célzott, folyamatos képzése
(kódjele: MMIA-1.1.6.)

Az intézkedés célja egyrészt a magyar menekültügyi eljárás fejlesztése a menedékkérők
tömeges beáramlásának hatékony kezelése érdekében a hatósági szakemberállomány és a
bírák képzésével, másrészt a menekülteket ellátó intézmények színvonalának emelése az ott
dolgozók képzésével.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) az Európai Menekültügyi Tanterv (EAC) képzési programjainak megvalósítása;
b) speciális képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési programok
megvalósítása;
c) általános nyelvi képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
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1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult képzési programok száma
Képzési programot sikeresen elvégző szakemberek száma

B
Mértékegység
darab
fő

C
Célérték
4
135

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
1.1.5.

Jogi segítségnyújtás az eljárás minden szakaszában (kódjele: MMIA-1.1.7.)

Az intézkedés célja az ingyenes jogi segítségnyújtás és képviselet biztosítása a menedékkérők
számára a menedékjogi eljárás során, ezzel javítva a menedékjogi eljárás hatékonyságát és
érvényre juttatva a vonatkozó jogi normák – különösen a nemzetközi védelem megadására és
visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2013.
június 26-i 2013/32/EU irányelv, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény –
érvényesülését.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) jogi tanácsadás és képviselet a menedékjogi eljárás közigazgatási és bírósági szakaszában;
b) a jogi segítségnyújtáshoz kapcsolódó fordítás, tolmácsolás.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Jogi segítségnyújtásban részesülő menedékkérők
száma
Képviselet biztosítása menekültügyi eljárásban

B
Mértékegység

C
Célérték

fő

400

fő

150

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

1.1.6.

Informatikai rendszerek fejlesztése (kódjele: MMIA-1.1.9.)
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Az intézkedés célja a menekültügyi nyilvántartási rendszer folyamatos korszerűsítése, a
menedékjogi eljárások hatékonyságát növelő informatikai eszközök fejlesztése.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) informatikai rendszerek fejlesztése.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
Kifejlesztett/beszerzett szoftverek száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
3

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
1.1.7.

A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások
biztosítása a tranzit zónákban különös tekintettel a sérülékeny csoportba
tartozó személyekre (kódjele: MMIA-1.1.10.)

Az intézkedés célja a tranzitzónákban menedéket kérő harmadik országbeli állampolgárok
számára nyújtott szolgáltatások bővítése, fejlesztése, valamint a sérülékeny csoportba tartozó
menedékkérők biztonságos eljutásának támogatása a tranzitzónákból a Befogadó Állomás
telephelyeire, kijelölt gyermekvédelmi intézményekbe, illetve más szálláshelyre.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) kiegészítő egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása;
b) szociális támogatás nyújtása, ideértve mind az egyéni és/vagy közösségi szociális
munkát;
c) csoportfoglalkozások szervezése;
d) közigazgatási és/vagy bírósági eljárásokkal kapcsolatban nyújtott információ vagy
segítség és a menekültügyi eljárás lehetséges eredményével kapcsolatban nyújtott
információ vagy tanácsadás, ideértve a visszatérési eljárásokkal kapcsolatos tanácsadást
is;
e) fordítás és tolmácsolás;
f) szállítási kapacitások fejlesztése a sérülékeny csoportba tartozó menedékkérők
tranzitzónákból a Befogadó Állomás telephelyeire, közösségi szállásra, kijelölt
gyermekvédelmi intézményekbe és a szerződés alapján működtetett más szálláshelyre
történő eljutása érdekében.
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A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

3.

A
Indikátor megnevezése
A kiegészítő szolgáltatásokat igénybe
vevő harmadik országbeli
állampolgárok száma
Különleges bánásmódot igénylő
ellátott személyek száma

B
Mértékegység

C
Célérték

fő

500

fő

100

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: korlátozott projekt-kiválasztási eljárás
Potenciális pályázói kör: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség), Honvédelmi Minisztérium
(szükség esetén partner bevonásával)
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1.2. A tagállamoknak a menekültügyi politikájuk és eljárásaik fejlesztésére,
monitoringjára és értékelésére vonatkozó kapacitásaik bővítése (516/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk) (kódjele: NO 1.2.)
Az intézkedések céljai, hogy a nemzetközi védelemhez való hozzáférés garanciáinak további
bővítésével a visszaküldés tilalmának (non-refoulement) tiszteletben tartása mellett biztosítsa
a jövőben is a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést a menedékkérők számára.
A menekültügyi eljárás minőségfejlesztése az ország-információs szolgáltatások és a terület
fejlesztéséhez nélkülözhetetlen tapasztalatcserék, tényfeltáró missziók lebonyolítása által.
A menekültügyi eljárás hatékonyságának növelése a tolmácsolás színvonalának fejlesztésével,
tájékoztató anyagok elhelyezésével, monitoring-látogatások szervezésével, valamint
jogalkotás és a nemzetközi bírósági esetjog átültetése minőségének fejlesztésével, ellátásával
érhető el.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I. félév
2017. II.
félév
2018. I. félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF
0
0

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF
0
0

F

G
Összesen

EUR
0

HUF
0

142 558

44 250 000

47 519

14 750 000

190 077

59 000 000

84 568
227 126

26 250 000
70 500 000

28 189
75 709

8 750 000
23 500 000

112 758
302 835

35 000 000
94 000 000

Támogatandó intézkedések

1.2.1.

A menekültügyi rendszerek, illetve a menekültügyi eljárás fejlesztése a
műszaki és tudományos eredmények felhasználásával, a nemzetközi jó
gyakorlatok beépítésével (kódjele: MMIA-1.2.1.)

Az intézkedés célja a menekültügyi eljárás hatékonyságának növelése a döntéshozatal
egységességének fokozásával és a felesleges adminisztráció csökkentésével.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) az informatikai háttértámogató rendszerek fejlesztése;
b) távtolmácsolási végpontok hálózatának bővítése és bekapcsolása az EASO által
működtetett Tolmács Hálózatba;
c) a szakterülettel kapcsolatos információ- és tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok
megosztása más tagállamokkal;
d) hazai és más tagállami menekültügyi rendszerek és eljárások összehasonlítása, illetve
kutatások végrehajtása, szakpolitikai javaslatok megfogalmazása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.

A
Indikátor megnevezése

B
Mértékegység

C
Célérték
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2.
3.

4.
5.
6.

Kifejlesztett/beszerzett szoftverek száma
Menedékjogi eljárások száma, amelyekben az EASO
által működtetett Tolmács Hálózaton keresztül történt
a tolmácsolás
Szakértői tapasztalatcserék száma
Megvalósult kutatási programok száma
A menekültügyi rendszer, illetve a menekültügyi
eljárás fejlesztésére tett szakpolitikai javaslatok
száma

darab

2

alkalom

20

alkalom
darab

4
1

darab

8

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2018. I. félév
2018. I. félév
2018. június 30.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

1.2.2.

Az ország-információs szolgáltatás bővítése és fejlesztése (kódjele: MMIA1.2.2.)

Az intézkedés célja a menedékjogi eljárások hatékonyságának és a meghozott döntések
megalapozottságának növelése az ország-információs szolgáltatások, adatbázisok bővítése,
fejlesztése és a harmadik, menekülteket kibocsátó országokban megtartott tényfeltáró
missziók lebonyolítása által.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) a meglévő informatikai rendszer fejlesztése;
b) az EASO által biztosított ország-információs rendszerbe történő becsatlakozás;
c) ország-információs szakértői találkozók, előadások megszervezése és megtartása;
d) ország-információs szolgáltatások igénybevétele;
e) tényfeltáró missziók megtartása a menekülteket kibocsátó országokban;
f) tanulmányok készítése a menekülteket kibocsátó országokról.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.
5.

A
Indikátor megnevezése
Beszerzett szerverek és szoftverek
száma
Szakértői találkozók száma
Tényfeltáró missziók száma
Ország-információs produktumok
száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

2

alkalom
alkalom

2
1

darab

12

A pályáztatás tervezett ütemezése
A

B

19

1.
2.
3.
4.

Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

1.2.3.

Minőségbiztosítással az eljárások színvonalának emelése, illetve a hatósági
eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése (kódjele:
MMIA-1.2.3.)

Az intézkedés célja, hogy valamennyi menedéket kérő hozzáférjen a menekültügyi eljáráshoz
és megalapozott kérelem esetén a nemzetközi védelemhez, valamint a menekültügyi eljárás
minőségfejlesztése a migrációs trendekre való megfelelő reagálás érdekében a működő
minőségbiztosítási rendszer továbbfejlesztésével, a tolmácsszolgáltatás fejlesztésével.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) a nyelvi analízis módszerének igénybe vétele a nemzetközi védelmet kérők
szavahihetőségének megállapítása céljából;
b) orvos-szakértői protokoll kidolgozása a kísérő nélküli kiskorúak kormegállapításának
céljából;
c) az életkor megállapítását segítő eszközök beszerzése;
d) protokoll kidolgozása a menedékjogi eljárásban résztvevő tolmácsok számára;
e) képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési programok
megvalósítása a menedékjogi eljárásban résztvevő tolmácsok számára;
f) speciális képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása az irregulárisan érkező harmadik országbeli állampolgárokkal
először kapcsolatba kerülő, idegenrendészeti feladatokat ellátó rendőri állomány részére;
g) tájékoztató kiadványok készítése és terjesztése a menedékjogi kérelem benyújtásának
lehetőségeiről, feltételeiről, formáiról;
h) információnyújtás és tanácsadás a menedékjogi kérelem benyújtásának lehetőségeiről,
feltételeiről, az eljárásrendről azokon a helyszíneken, ahol a potenciális menedékkérők
első alkalommal találkoznak a magyar hatóságok képviselőivel;
i) protokoll kidolgozása a sérülékeny személyek korai beazonosítása céljából.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
A
1.
2.
3.
4.
5.

Indikátor megnevezése
Képzési programot sikeresen elvégző rendőrök
száma
Tovább fejlesztett minőségbiztosítási rendszerek,
protokollok száma
Kiképzett, a menedékjogi eljárásban résztvevő
tolmácsok száma
A kidolgozott módszerrel és beszerzett eszközökkel

B

C

Mértékegység
fő

Célérték
30

darab

3

fő

15

fő

40

20

6.
7.

elvégzett kormegállapítások száma
Elvégzett nyelvi analízisek száma
Monitoring látogatások száma

darab
alkalom

18
4

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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2. SO2 A harmadik országbeli állampolgárok integrációja és a legális migráció (kódjele:
SO2)
A speciális célkitűzés alatt az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a
harmadik országbeli állampolgárok alábbi kategóriáinak egyikére vagy azok közül többre
összpontosító intézkedések kerülnek támogatásra:
a) 8. cikk: azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a nemzeti jogban – adott esetben az
uniós joggal összhangban – meghatározott, indulást megelőző előkészületekre vonatkozó
egyedi előírásokat és/vagy feltételeket teljesítik, beleértve az egy tagállam társadalmába
való beilleszkedés képességére vonatkozó feltételeket is;
b) 9. cikk (1) bekezdés: azon harmadik országbeli állampolgárok, akik valamely tagállamban
jogszerűen tartózkodnak, vagy – adott esetben – akiknek az esetében a jogszerű
tartózkodás engedélyezése folyamatban van;
c) 9. cikk (3) bekezdés: az (1) bekezdésben említett célcsoportba tartozó személyek közvetlen
hozzátartozói, amennyiben ez az említett intézkedések hatékony végrehajtásához
szükséges.
Integrációs intézkedések (516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.
cikk) (kódjele: NO 2.2.)

2.1.

Az intézkedések céljai, hogy azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a
szükséges jogszabályi feltételek teljesítése mellett, tartósan az országban kívánnak
letelepedni, a sikeres társadalmi beilleszkedéshez segítséget nyújtson.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I.
félév
2017. II.
félév
2018. I.
félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF

F

G
Összesen

EUR

HUF

0

0

0

0

0

0

2 126 289

660 000 000

708 763

220 000 000

2 835 052

880 000 000

84 568

26 250 000

28 189

8 750 000

112 758

35 000 000

2 210 857

686 250 000

736 952

228 750 000

2 947 809

915 000 000

Támogatandó intézkedések

2.1.1.

Migráns hátterű gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedését célzó programok,
a tanulók kultúrájához alkalmazkodó tanítástanulási módszerek, tananyagok
kidolgozása, fejlesztése és fenntartható működtetése, valamint szakmai
fórumok működtetése (kódjele: MMIA-2.2.2.)

Az intézkedés célja a harmadik országbeli gyermekek és fiatalok magyar oktatási és képzési
rendszerbe történő beilleszkedésének támogatása, iskolai alulteljesítésük, lemorzsolódásuk
kockázatának csökkentése, ezáltal integrációjuk segítése.
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E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) óvodai, iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli pedagógiai programok
kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve a pedagógiai programok megvalósítása;
b) készségfejlesztő programok kidolgozása, illetve megvalósítása;
c) tananyag, oktatási segédanyag kidolgozása, alkalmazása, továbbfejlesztése, terjesztése;
d) pályaorientációs programok kidolgozása, működtetése, pályaválasztási tanácsadás;
e) a pedagógiai programok módszertanának, a pedagógiai programok eredményeinek
megismertetését, hazai és külföldi közzétételét célzó tevékenységek;
f) tematikus szakértői munkacsoportok létrehozása és működtetése;
g) harmadik országbeli gyermekek4 és fiatalok szüleire irányuló tájékoztató tevékenység,
gyermekeik óvodai, iskolai beilleszkedése vonatkozásában.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
A
B
1.
Indikátor megnevezése
Mértékegység
2. Megvalósult képzési, készségfejlesztő, illetve
darab
tanácsadó programok száma
3. A szolgáltatásokból részesült migráns hátterű
fő
gyermekek száma
A pályáztatás tervezett ütemezése
A
1. Pályázati kiírás várható megjelenése
2. Szerződéskötés várható időpontja
3. Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
4. Megvalósítás legkésőbbi határideje

C
Célérték
3
300

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás.

2.1.2.

A magyar felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárok
magyar nyelvi és interkulturális képzése; munka-erőpiaci beilleszkedésüket
segítő programok kidolgozása, működtetése (kódjele: MMIA-2.2.3.)

Az intézkedés közvetlen célja a Magyarországra felsőfokú tanulmányok folytatása céljából
beutazó és itt tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok felsőoktatási intézménybe
történő beilleszkedésének támogatása, munkaerő-piacra történő belépésének segítése. Az
intézkedés közvetve szolgálja a tudásalapú migráció kialakulását, a felsőoktatási intézmények
jó hírének növelését.

4

Az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (3) bekezdés alapján az intézkedés hatékony
végrehajtása érdekében a projektek által nyújtott szolgáltatásokból a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs
Alap célcsoportjába tartozó személyek közvetlen hozzátartozói is részesülhetnek.
Az MMIA-2.2.2. kódjelű támogatható intézkedés alatt migráns hátterű gyermekként a harmadik országbeli
állampolgárokon túl a fenti bekezdés alá tartozó gyermekek is értendők.
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E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a)
információk gyűjtése és elemzése, szükségletfelmérések készítése, illetve azok alapján
szakpolitikai javaslatok megfogalmazása a magyar felsőoktatásban tanuló harmadik
országbeli állampolgárok integrációjával kapcsolatban;
b)
általános magyar nyelvi képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve
képzési programok megvalósítása a magyar felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli
állampolgárok számára;
c)
magyar nyelvi képzéshez kapcsolódó tananyag, oktatási segédanyag kidolgozása,
alkalmazása, továbbfejlesztése, terjesztése;
d)
munkatapasztalat-szerző programok – pl. gyakornoki programok, önkéntes
tevékenységek, stb. – kidolgozása és megvalósítása;
e)
a munkaerőpiacra való belépést, illetve a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő
szolgáltatások – munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, munka-, pálya-,
álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés –
előkészítése és működtetése;
f)
a felsőoktatási intézménybe történő beilleszkedést segítő speciális tanácsadó,
személyes tanácsadói (mentor) szolgáltatások nyújtása;
g)
migráns-specifikus interkulturális képzési programok kidolgozása, előzetes
minősíttetése és képzési programok megvalósítása;
h)
képzési, szolgáltatási tevékenységhez szükséges tolmácsolás, fordítás biztosítása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult képzési, készségfejlesztő, illetve tanácsadó
programok száma
A szolgáltatásokból részesült, magyar felsőoktatásban
tanuló harmadik országbeli állampolgárok száma

A pályáztatás tervezett ütemezése
A
1. Pályázati kiírás várható megjelenése
2. Szerződéskötés várható időpontja
3. Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
4. Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

2

fő

200

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

2.1.3.

A harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi képzését korábban és
jelenleg biztosító programok felülvizsgálata, a harmadik országbeli
állampolgárok szükségleteinek megfelelő hatékony nyelvi képzési programok
kidolgozása és működtetése (kódjele: MMIA-2.2.4.)
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Az intézkedés célja a magyar oktatási és képzési rendszerbe, illetve a munkaerőpiacra való
beilleszkedéshez szükséges magyar nyelvi kompetencia megszerzésnek elősegítése harmadik
országbeli állampolgárok számára.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) információk gyűjtése és elemzése, szükségletfelmérések készítése, illetve azok alapján
szakpolitikai javaslatok megfogalmazása a harmadik országbeli állampolgárok magyar
nyelvi képzésével kapcsolatban;
b) az Európai Integrációs Alap támogatásával megvalósított, a harmadik országbeli
állampolgárok magyar nyelvi képzését célzó projektek ex-post értékelése;
c) általános magyar nyelvi képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve
képzési programok megvalósítása;
d) magyar nyelvi képzéshez kapcsolódó tananyag, oktatási segédanyag kidolgozása,
alkalmazása, továbbfejlesztése, terjesztése;
e) speciális magyar nyelvi képzési programok kidolgozása és működtetése a latin betűs írást
nem ismerő harmadik országbeli állampolgárok számára;
f) a nyelvi képzéssel összefüggő tanácsadó, személyes tanácsadói (mentor) szolgáltatások
nyújtása;
g) a sérülékeny csoportok nyelvoktatásban való részvételét segítő kiegészítő szolgáltatások
biztosítása, különös tekintettel a nők részvételének gyermekmegőrzéssel történő segítésére;
h) a képzési programok módszertanának, a képzési programok eredményeinek
megismertetését, hazai és külföldi közzétételét célzó tevékenységek.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult általános magyar nyelvi képzési programok
száma
Általános magyar nyelvi képzésben részesült harmadik
országbeli állampolgárok száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

3

fő

500

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

2.1.4.

A migránsok vállalkozási tevékenységének támogatását célzó programok
kidolgozása és működtetése (kódjele: MMIA-2.2.7.)
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Az intézkedés célja a harmadik országbeli állampolgárok munkaerőpiacra való belépésének
segítése vállalkozási készségük fejlesztésével, vállalkozásaik beindítását segítő szolgáltatások
nyújtásával.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) információk gyűjtése és elemzése, szükségletfelmérések készítése, illetve azok alapján
szakpolitikai javaslatok megfogalmazása a harmadik országbeli állampolgárok vállalkozási
tevékenységével kapcsolatban;
b) a vállalkozási készségek fejlesztését célzó képzési, illetve tréning programok kidolgozása,
minősíttetése és működtetése;
c) vállalkozásaik beindítását segítő szolgáltatások – pl. jogi tanácsadás, arculatépítés, üzleti
tanácsadás, stb. – nyújtása;
d) migráns vállalkozói hálózat kialakítása és működtetése;
e) a sérülékeny csoportok részvételét segítő kiegészítő szolgáltatások biztosítása, különös
tekintettel a nők részvételének gyermekmegőrzéssel történő segítésére;
f) képzési, szolgáltatási tevékenységhez szükséges tolmácsolás, fordítás biztosítása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult képzési, készségfejlesztő, illetve tanácsadó
programok száma
A szolgáltatásokból részesült harmadik országbeli
állampolgárok száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

2

fő

100

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
2.1.5.

A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a
lakhatáshoz való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és
működtetése (kódjele: MMIA-2.2.8.)

Az intézkedés célja, hogy a nemzetközi védelmet élvező személyek számára az önálló
életvitelük kialakítását segítendő, lakhatási szempontból védett időszakot biztosítson.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) nemzetközi védelemben részesülők egyéni lakhatási szükségleteinek felmérése;
b) intézményen kívüli lakhatási programok kidolgozása, meghirdetése és működtetése;
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c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott anyagi támogatás;
d) a szociális munka, illetve a mentálhigiénés segítségnyújtás körébe tartozó szolgáltatások
nyújtása az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében – ideértve az ügyfelek
utánkövetését is.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult lakhatási programok száma
Támogatott lakhatásban részesült, nemzetközi védelmet
élvező személyek száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
3

fő

300

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

B

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
2.1.6.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények
felkészítése a rászoruló harmadik országbeli állampolgárok fogadására
különös tekintettel az időskorú, fogyatékos vagy más oknál fogva sérülékeny
nemzetközi védelemben részesített személyekre (kódjele: MMIA-2.2.9.)

Az intézkedés célja az ellátást nyújtó intézmények alkalmassá váljanak azon különleges
bánásmódot igénylő harmadik országbeli állampolgárok – különös tekintettel nemzetközi
védelmet élvező idősekre, pszichiátriai, illetve egyéb tartós betegségben szenvedőkre és a
fogyatékkal élőkre, hajléktalanokra – fogadására, akik intézményen kívüli, önálló életvitelre
átmenetileg vagy tartósan képtelenek.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok
fogadására;
b) együttműködések kialakítása és megállapodások kötése a fenti intézményekkel a rugalmas
rendelkezésre állás érdekében;
c) migráns-specifikus képzési és nyelvi képzési programok kidolgozása, minősíttetése, illetve
működtetése a fenti intézmények dolgozói számára.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Fejlesztett ellátó intézmények száma
A rugalmas rendelkezésre állás érdekében
megállapodások száma

kötött

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
1

darab

1

27

Megvalósult képzések száma
Képzési programot sikeresen elvégző szakemberek száma

4.
5.

alkalom
fő

2
10

A pályáztatás tervezett ütemezése
A
Pályázati kiírás megjelenése
Szerződéskötés
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

1.
2.
3.
4.

B
2018. I. félév
2018. I. félév
2018. július 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
2.1.7.

A harmadik országbeli állampolgárok befogadó környezetének kialakítását és
fenntartását elősegítő intézkedések (kódjele: MMIA-2.2.11.)

Az intézkedés célja a központi, regionális és helyi szintű igazgatás és az ellátórendszerek,
színvonalának emelése többek között a helyi integrációs akcióprogramok kidolgozásának és
megvalósításának támogatásával.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) a harmadik országok állampolgárainak integrációja területén rendelkezésre álló
szükségletfelmérések kiegészítése, új kutatások végrehajtása;
b) helyi integrációs akcióprogramok kidolgozása és megvalósítása;
c) a harmadik országbeli állampolgároknak az intézményekhez, árukhoz, köz- és
magánszolgáltatásokhoz való hozzáférésének vizsgálata, a hátrányokat és az esetleges
diszkriminációt csökkentő programok kidolgozása és működtetése;
d) szakmai etikai kódexek migráns-specifikus felülvizsgálata és kiegészítése;
e) a migránsok beilleszkedését segítő önkéntesek munkájának támogatása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Központi, regionális és helyi szintű igazgatás által
kidolgozott helyi integrációs akcióprogramok száma
Felülvizsgált szakmai etikai kódexek

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

3

darab

5

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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2.1.8.

A kultúrák közti párbeszéd ösztönzését szolgáló programok kidolgozása és
működtetése (kódjele: MMIA-2.2.12.)

Az intézkedés célja olyan programok támogatása, fórumok létrehozása, amelyek kapcsán a
harmadik országbeli állampolgárok és a magyar állampolgárok közvetlenül vagy közvetítők
által kapcsolatba kerülnek egymással, megismerhetik egymást és egymás kultúráját, ezáltal
elősegítve egymás jobb megértését és elfogadását.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) harmadik országbeli állampolgárok és a befogadó társadalom tagjai számára közös
kulturális, közösségi tevékenységek – pl. kiállítás, fesztivál, koncert, sporttevékenység,
gasztronómiai program, gyermekeknek szóló játékos programok, stb. – szervezése,
megvalósítása;
b) harmadik országbeli állampolgárok bevonásával megvalósítandó, a migrációval
kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység növelését célzó programok szervezése
köz-, illetve felsőoktatási intézményekben, egyéb közintézményekben.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
A kultúrák közti párbeszéd ösztönzését szolgáló
programok száma
A kultúrák közti párbeszéd ösztönzését szolgáló
programokon
résztvevő
harmadik
országbeli
állampolgárok száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

3

fő

300

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

2.1.9.

Kiegészítő szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a
nemzetközi védelemben részesülők könnyebben eligazodjanak a
magyarországi ellátórendszerekben, élni tudjanak jogosultságaikkal
(kódjele: MMIA-2.2.15.)

Az intézkedés célja a nemzetközi védelmet élvezők számára a szükségleteiknek megfelelő
segítségnyújtás a szociális munka módszerével, annak érdekében, hogy a magyar
állampolgárokéval egyenlő eséllyel jussanak hozzá jogosultságaikhoz, ezáltal pedig minél
előbb kialakítsák önálló életvitelüket.
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E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság az alábbi tevékenységek megvalósítását
támogatja:
a) információk gyűjtése és elemzése, szükségletfelmérések készítése, illetve azok alapján
szakpolitikai javaslatok megfogalmazása a nemzetközi védelemben részesülők
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban;
b) egyéni és/vagy közösségi szociális munka;
c) kiegészítő egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása;
d) közigazgatási és/vagy bírósági eljárásokkal kapcsolatban nyújtott információ vagy
segítség;
e) tájékoztatás nyújtása a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával
megvalósuló projektek által nyújtott szolgáltatásokról, és azok igénybevételének
lehetőségéről;
f) jogi tanácsadás biztosítása a segítséget nyújtó szociális munkások számára;
g) fordítás és tolmácsolás.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
A szolgáltatásokból részesült harmadik
állampolgárok száma

országbeli

B
Mértékegység

C
Célérték

fő

300

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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2.2.

Gyakorlati együttműködés és kapacitásépítési intézkedések (516/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk) (kódjele: NO 2.3.)

Az integráció hatékonyságának növelése érdekében szükséges, hogy Magyarország
megalkossa Integrációs Stratégiáját, fejlesztendő és erősítendő a harmadik országbeli
állampolgárok integrációját nemzeti, regionális és helyi szinten is, közigazgatási, civil és más
érintett szervezetek bevonásával. A Stratégia megvalósítása érdekében elkülönített, nem
szétaprózott forrásokat kell biztosítani a feladatok ellátására.
Magyarország a 2014-2020-as időszakban is számos olyan tevékenység megvalósítását tűzte
ki célul, amelyek közvetlenül a harmadik országbeli állampolgárok integrációját célozzák az
oktatás/képzés, munkaerőpiaci beilleszkedés, foglalkoztatás, lakhatás, szociális/egészségügyi
ellátások és a társadalmi és politikai szerepvállalás terén.
Az integráció kétirányú folyamat, ezért fontos célkitűzésünk a harmadik országbeli
állampolgárokkal szemben nyitott magyar társadalom és a kultúrák közötti párbeszéd
kialakulásának elősegítése.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I. félév
2017. II.
félév
2018. I. félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF
0
0

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF
0
0

F

G
Összesen
EUR
HUF
0
0

753 866

234 000 000

251 289

78 000 000

1 005 155

312 000 000

326 192
1 080 058

101 250 000
335 250 000

108 731
360 019

33 750 000
111 750 000

434 923
1 440 077

135 000 000
447 000 000

Támogatandó intézkedések

2.2.1.

Az eszközrendszerek azonosítása érdekében a Magyarországon élő
külföldiekre vonatkozó statisztikai célú rendszerek fejlesztése, kormányzati
szervek statisztikai rendszereinek és statisztika készítési folyamatainak
fejlesztése (kódjele: MMIA-2.3.1.)

Az intézkedés célja, a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos statisztikai célú
adatgyűjtés fejlesztése, a zaragozai deklarációban meghatározott integrációs indikátorok
mérhetőségének, megismerhetőségének megteremtése, a migrációs statisztikákról szóló
Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendeletnek való megfelelés
érdekében a szolgáltatandó adatoknak a rendeletben meghatározott bontás szerinti biztosítása.

31

E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) a magyar hatóságok adatfelvételének migráns specifikus fejlesztését célzó tevékenységek,
különös tekintettel a KSH-ban folyó EU-s survey típusú adatfelvételekre;
b) az adatgyűjtés minőségének javítását célzó tevékenységek (pl. hivatalok, ügyosztályok,
nyilvántartások közötti egységes kódolás alkalmazása, adminisztratív eljárás
egyszerűsítése, egyablakos ügyintézés, adminisztratív személyzet továbbképzése, összes
beérkező válasz rögzítése és adatállományba szervezése, stb.) az érintett szervezeteknél;
c) statisztikai lekérdezést elősegítő informatikai rendszerek/háttér fejlesztése az érintett
szervezeteknél;
d) közös, állandó fórum létrehozása a fejlesztések koordinálására.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
A migránsokra vonatkozó statisztikai adatok javítása
céljából fejlesztett adatgyűjtések száma

B
Mértékegység

C
Célérték

darab

2

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2018. I. félév
2018. II. félév
2018. július 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
2.2.2.

A központi, regionális és helyi szintű igazgatás és az ellátórendszerek
kapacitásfejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok integrációja
érdekében (kódjele: MMIA-2.3.2.)

Az intézkedés célja, hogy a közszolgáltatásokat biztosító szervezeteknek, illetve a
magánszféra szolgáltatásnyújtóinak kapacitásfejlesztése, az érintettekkel történő
kapcsolatteremtési és kapcsolattartási képességük fejlesztése, valamint az információáramlás
és koherens működés megteremtése révén hozzájáruljon ahhoz, hogy a harmadik országbeli
állampolgárok könnyebben és magasabb színvonalon férjenek hozzá a köz- és
magánszolgáltatásokhoz.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) migrációs ügyfélpontok kialakítása és működtetése a harmadik országbeli állampolgárok
által frekventált közintézményekben;
b) migráns-specifikus civilszervezetekkel való partnerségek kialakítása és működtetése;
c) a koherens működést és az érintettek közötti információáramlást segítő mechanizmusok
kidolgozása és működtetése;
d) okmányismereti, illetve a biztonságtudatosságot fokozó képzési programok kidolgozása,
előzetes minősíttetése, illetve képzési programok megvalósítása azon közigazgatásban
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e)

f)

g)
h)

dolgozó – különösen a hatósági eljárásban részt vevő – szakemberek számára, akik
munkájuk során esetenként vagy rendszeresen kapcsolatba kerülnek harmadik országbeli
állampolgárokkal;
átfogó információs eszközök – az információs forróvonal, honlapok, kézikönyvek –
fejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok jogairól, a harmadik országbeli
állampolgárok különböző csoportjainak státuszáról, valamint a közigazgatási eljárásokról
és egyéb, a harmadik országbeli állampolgárok számára releváns folyamatokról egyrészt
a migránsokkal kapcsolatba kerülő szakemberek, másrészt a harmadik országbeli
állampolgárok részére;
az állami hatóságok és a közszolgáltatók kapacitásainak erősítése, szolgáltatásainak
bővítése a harmadik országbeliekkel való kapcsolattartás érdekében például tolmácsolás,
fordítás, mentorálás, mediáció biztosítása révén;
a különböző harmadik országbeli állampolgárok csoportjainak jogi státuszáról való
információnyújtást célzó tájékoztató fórumok kialakítása és működtetése;
a szakterülettel kapcsolatos információ- és tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok
megosztása más tagállamokkal.

A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Indikátor megnevezése
Helyi integrációs akció-programok száma
Migrációs-ügyfélpontok száma
Képzési programok száma
Képzési programot sikeresen elvégző szakemberek
száma
Bevezetett információs eszközök száma

B
Mértékegység
darab
darab
darab

C
Célérték
3
5
2

fő

50

darab

3

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

2.2.3.

A munkájuk során a harmadik országbeli állampolgárokkal esetenként vagy
rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek szisztematikus képzése és
készségfejlesztése (kódjele: MMIA-2.3.3.)

Az intézkedés célja a területen dolgozó szakemberek – különös tekintettel a közigazgatásban,
a köznevelésben, az egészségügyben, a szociális ellátó rendszerben dolgozók, a rendészeti
szervek dolgozói és a hatósági eljárásban résztvevő tolmácsok – képzése és készségfejlesztése
annak érdekében, hogy könnyebben megértsék és feloldják a kulturális különbségekből eredő
konfliktusokat, képesek legyenek a kulturális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök
felismerésére és hasznosítására.
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E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) migráns-specifikus, interkulturális képzési programok kidolgozása, előzetes
minősíttetése, illetve képzési programok megvalósítása;
b) általános nyelvi képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása a szakemberek számára;
c) a pedagógusképzés, alap- és továbbképzés területén a képzőintézményekkel való
fokozottabb együttműködés kialakítása, különös tekintettel az új típusú pedagógusszerep
elterjesztésére, és a magyar, mint idegen nyelv tanítására speciálisan felkészült tanárok
képzésére, továbbképzésére;
d) migrációs tanulmányok oktatása a felsőoktatásban, migrációs és integrációs tanulmányok
tantervének kialakítása/továbbfejlesztése;
e) magyar, mint idegen nyelv tanítására speciálisan felkészült tanárok képzése,
továbbképzése;
f) migráns-specifikus képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása az interkulturális ismeretek oktatása területén dolgozó
szakemberek, illetve az interkulturális ismeretek egyéb multiplikátorai számára, a képző
intézmények munkatársainak migráns-specifikus képzése;
g) migráns-specifikus szakmai fórumok működtetése, illetve tanácsadás a szakemberek
számára.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult képzési programok száma
Képzési programot sikeresen elvégző szakemberek
száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
6

fő

770

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
2.2.4.

A nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói
ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmének fokozása és társadalmi
integrációjának, önálló életkezdésének segítése az érintett intézményrendszer
kapacitás-fejlesztésével (kódjele: MMIA-2.3.4.)

Az intézkedés célja a hazai gyermekvédelmi rendszer fejlesztése annak érdekében, hogy az
hatékonyan tudja a nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói
ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmét ellátni, társadalmi integrációjukat segíteni
mind a gyermekvédelmi intézményben való tartózkodásuk idején, mind a kiköltözésüket
követő önállósulás időszakában.
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E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) migráns-specifikus képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás és a
gyámügyi igazgatás területén dolgozó szakemberek számára;
b) migráns-specifikus szakmai fórumok működtetése, illetve tanácsadás a gyermekjóléti
alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás területén dolgozó szakemberek számára;
c) speciális képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása a Rendőrség munkatársai számára különös tekintettel az
embercsempészet visszaszorításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekre;
d) speciális képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési
programok megvalósítása a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás és a
gyámügyi igazgatás területén dolgozó szakemberek számára a kísérő nélküli kiskorúak és
fiatal felnőttek áldozattá válásának, másodlagos traumatizációjának megelőzése céljából;
e) a gyermekvédelmi intézményekből kikerülő fiatalok magyar kortársaikkal szembeni
hátrányának csökkentését célzó támogatási rendszer módszertani megalapozása;
f) a gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett kísérő nélküli kiskorúak és menekültügyi
státusszal rendelkező fiatal felnőttek, valamint volt ellátottak részvételének támogatása a
kísérő nélküli kiskorúak ellátását szolgáló tevékenységekben;
g) az oltalmazottként elismert kísérő nélküli kiskorúak és utógondozói ellátott, valamint a
gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatal felnőttek kedvezményes honosítását
lehetővé tevő jogszabályi háttér kidolgozása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult képzési programok száma
Képzési programot sikeresen elvégző szakemberek
száma
A szakterületet érintő kutatások, fejlesztések száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
2

fő

30

darab

2

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati kiírás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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3. SO3 Visszatérés (kódjele: SO3)
A speciális célkitűzés alatt az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke
alapján a harmadik országbeli állampolgárok alábbi kategóriáinak egyikére vagy azok közül
többre összpontosító intézkedések kerülnek támogatásra:
a) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik még nem kaptak végleges elutasító
határozatot valamely tagállamban a tartózkodásra jogosító engedélyre, jogszerű
tartózkodásra és/vagy nemzetközi védelemre irányuló kérelmükre, és élhetnek az
önkéntes visszatérés lehetőségével;
b) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik valamely tagállamban tartózkodási
engedéllyel rendelkeznek, jogszerűen tartózkodnak, vagy az Európai Parlament és a
Tanács 2011. december 13-i 2011/95/EU irányelv értelmében nemzetközi
védelemben, illetve a Tanács 2001. július 20-i 2001/55/EK irányelv értelmében
átmeneti védelemben részesülnek, és úgy döntöttek, hogy élnek az önkéntes
visszatérés lehetőségével;
c) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik valamelyik tagállamban tartózkodnak,
de nem, vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és/vagy az otttartózkodás feltételeit, ideértve azokat a harmadik országbeli állampolgárokat is,
akiknek a kitoloncolását a Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i
2008/115/EK irányelv 9. cikkének és 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően
elhalasztották.
3.1.

A visszatérési eljárásokat kísérő intézkedések (516/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 11. cikk) (kódjele: NO 3.1.)

Humánus és a speciális szükségletek kielégítésére is alkalmas befogadási intézmények
kialakítását és fejlesztését kívánja Magyarország megvalósítani a következő időszakban. A
korábbi évek tapasztalata alapján az őrizetben töltött idő alatt az indulást megelőző
reintegrációs asszisztencia megkezdhető, így a tevékenyen eltöltött idő enyhíti a fogvatartás
terhét, egyben támogatja a fenntartható visszatérést.
Az irreguláris migráció kezelésében érintett szerveknél dolgozó szakemberek képzése
elengedhetetlen a gördülékeny és humánus visszatérés biztosítása érdekében.
Az irreguláris migránsok kitoloncolásához és a befogadó intézménybe történő szállításához
nélkülözhetetlen a hatóságok személyszállító kapacitásának fejlesztése.
Magyarországon a kitoloncolások felügyeletét az ügyészség látja el. Magyarország a
következő időszakban a felügyelt kitoloncolások számát tervezi növelni az Alap
támogatásával.
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A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I.
félév
2017. II.
félév
2018. I.
félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF

F

G
Összesen
EUR
HUF

634 669

197 001 221

211 556

65 667 074

846 225

262 668 295

761 115

236 250 000

253 705

78 750 000

1 014 820

315 000 000

0

0

0

0

0

0

1 395 784

433 251 221

465 261

144 417 074

1 861 045

577 668 295

Támogatandó intézkedések
3.1.1.

A fogvatartás hátrányainak enyhítését célzó szolgáltatások – pszicho-szociális
és jogi segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás, az indulást megelőző
reintegrációs asszisztencia – működtetése az idegenrendészeti eljárásban
elrendelt őrizetben és közösségi szálláson (kódjele: MMIA-3.1.2.)

Az intézkedés célja, hogy az idegenrendészeti őrzött szállásokon, előállítókban és
gyűjtőpontokon, valamint a közösségi szálláson tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok olyan kiegészítő szolgáltatásokban részesüljenek, amelyek biztosítják a
hazatérést megelőző időszakban a szabadidő értelmes eltöltését és elősegítik a sikeres
reintegrációt, valamint a potenciális hazatérőknek megfelelő információ biztosítása a
visszatérési eljárásokról.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) segítő, támogató szolgáltatások biztosítása, pl. információnyújtás, egyéni tanácsadás,
csoportos foglakozások és közösségi programok, szabadidős tevékenységek szervezése,
mentálhigiénés tanácsadás, ideértve a reintegrációt segítő foglalkozásokat is;
b) kiegészítő egészségügyi és pszichológiai ellátás biztosítása;
c) ingyenes jogi tanácsadás és képviselet biztosítása;
d) a hazatérők elhelyezésére kijelölt létesítmények felszereltségének javítása az ott elhelyezett
személyek szükségleteinek megfelelően;
e) a harmadik országbeli állampolgárok tájékoztatása az őket megillető jogokról és terhelő
kötelezettségekről, valamint az idegenrendészeti eljárás lépcsőiről és a visszatérési
eljárásokról a modern információtechnológia és weboldalak, valamint személyes
tanácsadás révén az idegenrendészeti gyűjtőpontokon és előállítókban, valamint az őrzött
szállásokon.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Pszicho-szociális segítségnyújtásban részesülők száma
Közösségi foglakozásokon résztvevő harmadik
országbeli állampolgárok száma
Jogi segítségnyújtásban részesülők száma

B
Mértékegység
fő

C
Célérték
1 650

fő

4 500

fő

450
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A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
3.1.2.

Az idegenrendészeti eljárás alá vont, kiutasított, őrizetbe vett és kitoloncolt
személyek szállítását biztosító gépjárműpark modernizálása (kódjele:
MMIA-3.1.3.)

Az intézkedés célja, a hatóságok személyszállító kapacitásának fejlesztése az
idegenrendészeti eljárás alatt álló harmadik országbeli állampolgárok humánus és biztonságos
szállítása érdekében.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) biztonságos és humánus szállítást lehetővé tevő gépjárművek beszerzése.
A támogatási kérelem kiválasztására közvetlen kijelöléssel kerül sor, mivel a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 142. § (6) bekezdése, valamint az
idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V.
31.) IRM rendelet 21. §-a alapján a Rendőrség a tevékenységekkel kapcsolatban kizárólagos
hatáskörrel bír.
Az Országos Rendőr-főkapitányság projektjének főbb paramétereit az 1. függelék tartalmazza.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
A
1.
Indikátor megnevezése
2. 36 fő szállítására alkalmas gépjárművek száma
3. 6 fő szállítására alkalmas gépjárművek száma

B
Mértékegység
darab
darab

C
Célérték
3
4

A pályáztatás tervezett ütemezése
A
1.
2.
3.
4.
5.

Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi
időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje
Kedvezményezett neve

Projekt-kiválasztási eljárás módja: közvetlen kijelölés

B
2017. I. félév
2017. I. félév
A munkaprogram
hatálybalépésének időpontja.
2019. április 30.
Országos Rendőr-főkapitányság
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3.1.3.

Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában,
valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a
közösségi szálláson dolgozók képzése (kódjele: MMIA-3.1.4.)

Az intézkedés célja az elhelyezettek életkörülményeinek javítása, valamint az
idegenrendészeti eljárás minőségfejlesztése az őrzött szállásokon és a közösségi szálláson
dolgozó személyzet – ideértve a szociális munkásokat és az egészségügyi szakszemélyzetet is
– az idegenrendészeti hatósági munkát végző állomány, valamint a kitoloncolások
monitorozásában résztvevő ügyészek komplex képzésével, illetve a kommunikációs és
interkulturális problémák kiküszöbölését célzó tréningek, nyelvi képzések révén.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) intézkedések szakszerűségét és hatékonyságát növelő készségfejlesztő szakmai képzési
programok (pl. konfliktuskezelés, interkulturális érzékenyítés, a szakszerű eljárás
dimenziói, a humánus fogvatartás gyakorlata) kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve a
képzési programok megvalósítása;
b) általános nyelvi képzések kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve a képzési programok
megvalósítása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Kidolgozott tematikák száma
Képzési programot sikeresen elvégző szakemberek
száma
Idegen nyelvi képzésen résztvevők száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
2

fő

225

fő

175

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
3.1.4.

A kitoloncolások végrehajtásának monitorozása (kódjele: MMIA-3.1.5.)

Az intézkedés célja a kitoloncolások végrehajtását monitorozó rendszer hatékonyságának és
minőségének további fejlesztése, a monitorozott kitoloncolások számának növelése.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) szárazföldi kitoloncolások végrehajtásának monitorozása indulástól a célországig;
b) légi úton történő kitoloncolások végrehajtásának monitorozása indulástól a célországig;
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c) tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése és megvalósítása más tagállamokkal közösen.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
Monitorozott kitoloncolások száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
20

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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3.2. A visszatérési intézkedések (516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
12. cikk) (kódjele: NO 3.2.)
Az ország elhagyására kötelezett irreguláris migránsok számára Magyarország a jövőben is
biztosítja a támogatott önkéntes hazatérési és reintegrációs programokban való részvételt a
fenntartható visszatérés érdekében.
A belépés és tartózkodás feltételeit nem vagy már nem teljesítő harmadik országbeli
állampolgárok kényszerített visszatérésének egyszerűsítése és hatékonyságának növelése
céljából Magyarország az Alap támogatásával toloncműveleteket hajt végre.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I. félév
2017. II.
félév
2018. I. félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF
0
0
420 425

130 500 000

0
420 425

0
130 500 000

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF
0
0
140 142
0
140 142

43 500 000
0
43 500 000

F

G
Összesen

EUR

HUF
0

560 567
0
560 567

0
174 000 000
0
174 000 000

Támogatandó intézkedések

3.2.1.

Önkéntes hazatérési programok, valamint reintegrációs programok
megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében (kódjele: MMIA-3.2.1.)

Az intézkedés célja, hogy a potenciális hazatérők az önkéntes hazatérési és reintegrációs
lehetőségekről megfelelő információval rendelkezzenek, valamint hogy a belépés és
tartózkodás feltételeit nem vagy már nem teljesítő harmadik országbeli állampolgárok
önkéntes hazatérési programok keretében, méltóságteljesen térhessenek haza. Az intézkedés
további célja, hogy származási országukba visszatérők a visszailleszkedésükhöz megfelelő,
személyre szabott támogatásban részesüljenek.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) tájékoztatás nyújtása a potenciális hazatérőknek az önkéntes hazatérés lehetőségeiről és a
re-integrációs lehetőségekről többnyelvű honlap fenntartásával és ingyenes többnyelvű
telefonos help desk üzemeltetésével;
b) önkéntes hazatérési programok szervezése és végrehajtása, ideértve az utazáshoz
(átutazáshoz és érkezéshez) szükséges segítség nyújtását, az indulás helyszínére történő
szállítást, a hazatérő személynek a célország repülőterén történő fogadását, a hatóságokkal
kapcsolatos formalitások elintézésében történő segítségnyújtást és másodlagos utaztatás
biztosítása a célország területén;
c) visszatérést megelőző és azt követő reintegrációs tanácsadás;
d) egyéni szükségletekre reagáló komplex reintegrációs program beindítása és működtetése a
visszailleszkedés folyamatának megkönnyítése érdekében különösen a gazdasági
tevékenységek beindítását segítő anyagi támogatás nyújtásával, valamint a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésben való segítségnyújtással, képzéseken – például

41

szakképzéseken, nyelvtanfolyamokon és számítógépes tanfolyamokon – való részvétel
támogatása által.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Önkéntes hazatérők száma
Reintegrációs támogatásban
részesült személyek száma
Reintegrációs tanácsadásban
részesült személyek száma

B
Mértékegység
fő
fő

C
Célérték
435
50

fő

150

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

3.2.2.

Kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti
charterjáratok indítása (kódjele: MMIA-3.2.2.)

Az intézkedés célja, hogy a nemzeti költségvetésből végrehajtott kitoloncolások hatékonysága
növekedjen, továbbá a Magyarországon jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok hazatérésének ideje rövidüljön az alapvető jogaik tiszteletben tartása mellett.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) toloncműveletek szervezésében és végrehajtásában nyújtott segítség a kitoloncolások
lebonyolításának hatékonyabbá tétele érdekében (beleértve a nemzeti charterjáratok
indítását).
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
Kitoloncolt személyek száma

B
Mértékegység
fő

C
Célérték
85

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: korlátozott projekt-kiválasztási eljárás
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Potenciális pályázói kör: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal és a Rendőrség (szükség
esetén partner bevonásával)
Gyakorlati együttműködés és kapacitásépítési intézkedések (516/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk) (kódjele: NO 3.3.)

3.3.

A visszafogadás gördülékennyé tétele érdekében Magyarország az elkövetkező időszakban
további visszafogadási megállapodások, valamint az uniós visszafogadási megállapodások
végrehajtásának elősegítésére kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyvek megkötését tervezi. A
megállapodások és jegyzőkönyvek létesítését elősegíti az érintett harmadik országok felelős
hatóságaival való kétoldalú kapcsolatok kialakítása/továbbfejlesztése szakmai találkozók
keretében.
Szükséges továbbá a legfontosabb származási országok nemzeti hatóságaival való
együttműködés fejlesztése, támaszkodva a már elérhető nyugat-európai jó gyakorlatokra, és
keresve az Európai Unión belüli együttműködési lehetőségeket is tagállamokkal, nemzetközi
és civil szervezetekkel.
Az idegenrendészeti eljárás és a visszatérés gyakorlatát a következő tervezési időszakban
Magyarország tanulmányutak szervezésével és jó gyakorlatok megosztásával is fejleszteni
fogja.
Az illegális migráció elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében szükséges a modern
elemzői munkavégzést biztosító informatikai háttér fejlesztése is.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Források
2017. I. félév
2017. II.
félév
2018. I. félév
Összesen

B
C
Európai Uniós forrás
EUR
HUF
0
0

D
E
Hazai társfinanszírozás
EUR
HUF
0
0

F

G
Összesen

EUR

HUF
0

0

137 726

42 750 000

45 909

14 250 000

183 634

57 000 000

137 726

42 750 000

45 909

14 250 000

183 634

57 000 000

Támogatandó intézkedések

3.3.1.

A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése (kódjele: MMIA3.3.1.)

Az intézkedés célja, az illegális migrációra, visszatérési eljárásokra és intézkedésekre, a
befogadási és őrizeti kapacitásokra, a kitoloncolásra és az önkéntes visszatérésre, valamint a
reintegrációra vonatkozó részletes és rendszerezett adatok gyűjtését, statisztikák készítését és
azok elemzését segítő rendszerek és adatbázisok kialakítása a visszatérési politika és
gyakorlat fejlesztése érdekében.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:

43

a) statisztikai rendszerek, adatbázisok fejlesztés annak érdekében, hogy a visszatérési politika
és az eljárások a migrációs áramlásoknak megfelelően legyenek alakítva;
b) a statisztikai rendszerek, adatbázisok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
Kifejlesztett statisztikai
rendszer/adatbázis száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
1

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

3.3.2.

Az idegenrendészeti eljárást segítő egészségügyi, pszichológiai szakmai
eljárásrend kidolgozása (kódjele: MMIA-3.3.3.)

Az intézkedés célja az idegenrendészeti eljárás során alkalmazandó egységes egészségügyi,
pszichológiai szakmai protokoll kidolgozása az egységes eljárásrend és gyakorlat kialakítása
és az egyéni szükségleteknek megfelelő mielőbbi ellátás biztosítása érdekében.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) szakmai eljárásrend kidolgozása (például a kísérő nélküli kiskorúak életkor
meghatározására).
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.

A
Indikátor megnevezése
Kidolgozott és bevezetett
eljárásrendek száma

B
Mértékegység
darab

A pályáztatás tervezett ütemezése
A
1. Pályázati felhívás várható megjelenése
2. Szerződéskötés várható időpontja
3. Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
4. Megvalósítás legkésőbbi határideje

C
Célérték
1

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2018. december 31.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás
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3.3.3.

Közös és egységes tagállami fellépés a migrációt kibocsátó államok irányába
az állampolgáraik hazajuttatását lehetővé tevő adminisztratív feltételek
biztosítása érdekében (kódjele: MMIA-3.3.5.)

Az intézkedés célja a tagállamok fellépésének összehangolása azon tranzit és származási
harmadik országokkal szemben, amelyek nem kötöttek az EU-val visszafogadási
megállapodást, és nem megfelelő szintű az együttműködés a visszafogadási eljárások
lebonyolítása terén. A tagállami fellépések összehangolásával fejleszteni lehet az
együttműködést az érintett harmadik országokkal a visszafogadási eljárások hatékonyabbá
tétele érdekében.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
a) kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyvek létrehozásának előkészítését célzó találkozók
szervezése;
b) más tagállamokkal és harmadik országokkal közösen megvalósított tapasztalatcserére,
információgyűjtésre irányuló utak szervezése és lebonyolítása;
c) a tagállamok közös fellépésének elősegítéséhez szükséges workshopok, egyeztetések
szervezése és lebonyolítása.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult kétoldalú találkozók
száma
Megvalósult tapasztalatcserék száma
Nemzetközi együttműködéssel
létrehozott produktumok száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
4

darab
darab

2
1

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.

Projekt-kiválasztási eljárás módja: nyílt projekt-kiválasztási eljárás

3.3.4.

Visszatérési politikák, eljárások fejlesztését
végrehajtása (kódjele: MMIA-3.3.6.)

megalapozó

kutatások

Az intézkedés célja a harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez kapcsolódó
eljárások, befogadási feltételek, szolgáltatások fejlesztése elemző kutatások megvalósításával.
E célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek
megvalósítását támogatja:
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a) a visszatérési eljárásokra és intézkedésekre, a befogadási és őrizeti kapacitásokra, az őrizet
alternatíváira, a kitoloncolásra és az önkéntes visszatérésre, valamint a visszailleszkedésre
vonatkozó kutatások és hatásvizsgálatok megvalósítása;
b) a kutatások eredményeinek terjesztése és gyakorlatba történő átültetése például
konferenciák megszervezésével, ajánlásokat megfogalmazó tanulmányok, jelentések
elkészítésével.
A Munkaprogram megvalósításával teljesítendő indikátorok
1.
2.
3.
4.

A
Indikátor megnevezése
Megvalósult kutatási programok
száma
A kutatásokon alapuló szakpolitikai
javaslatok száma
Elkészült tanulmányok száma

B
Mértékegység
darab

C
Célérték
2

darab

4

darab

2

A pályáztatás tervezett ütemezése
1.
2.
3.
4.

A
Pályázati felhívás várható megjelenése
Szerződéskötés várható időpontja
Tevékenység megkezdésének legkorábbi időpontja
Megvalósítás legkésőbbi határideje

B
2017. II. félév
2017. II. félév
2018. január 01.
2020. június 30.
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1. függelék a 33/2016. (XII.16.) BM utasításhoz
1. Támogatást igénylő és partnere
Országos Rendőr-főkapitányság
Támogatást igénylő
szervezet megnevezése
A projekt megvalósításában
partnerként együttműködő -szervezet megnevezése
2. A projekt megnevezése
Magyar nyelven
Kényszerszállító járművek beszerzése
(max. 200 karakter)
3. A projekt rövid tartalmi összefoglalása
A projekt célja a Rendőrség részére 7 db speciálisan kialakított kényszerszállító gépjármű
beszerzése, kizárólagosan az illegális migrációval kapcsolatos eljárás alá vont személyek
biztonságos szállítása céljából.
A projekt keretében 4 db 6 fő és 3 db 36 fő idegenrendészeti eljárás alá vont harmadik
országbeli állampolgár szállítására alkalmas gépjármű beszerzése és üzembe állítása
történik meg.
A 7 db új, speciálisan kialakított kényszerszállító gépjármű beszerzését és üzembe állítását
követően 132 fő egyidejű szállítása válik biztosíthatóvá a jelenlegi kapacitás megtartása
mellett.

4.

A projekt tervezett bruttó összes költsége
Igényelt támogatás összege
Támogatást igénylő és más projektpartner hozzájárulása
Osztott finanszírozás esetén támogatást igénylő hozzájárulása

262 668 295
262 668 295
0
0

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

