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2014-2020 költségvetési időszak 

MMIA Nemzeti Program 
 

- A Közös Európai Menekültügyi Rendszer Fejlesztésének támogatása; 

 

- a legális migráció és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését elősegítő 

intézkedések támogatása; 

 

- az illegális migráció elleni fellépések és a méltóságteljes visszatérés támogatása. 

 

Legális migráció, integráció 

 
- Indulást megelőző intézkedések; 

- harmadik országok állampolgárainak, köztük a nemzetközi védelemben részesültek 

integrációjának támogatása; 

- Kapacitásfejlesztés.  
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Támogatható intézkedés ismertetése  

 

 

MMIA-2.2.15/11 - Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beilleszkedését 

elősegítő komplex program 

 
Az intézkedés célja:  Komplex társadalmi beilleszkedési program megvalósítása a harmadik országbeli 

állampolgárok sikeres magyarországi beilleszkedése érdekében.  

 

A célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja:  

• szociális munka, illetve mentálhigiénés segítségnyújtás körébe tartozó szolgáltatások nyújtása az önálló 

életvitel segítése érdekében, ideértve az ügyfelek utánkövetését is; 

• kiegészítő egészségügyi, pszichológiai és szociális ellátás biztosítása az arra rászorulók számára; 

• tanköteles korú gyermekek számára felzárkóztatást elősegítő csoportos és személyre szabott foglalkozások 

működtetése; 

• magyar nyelvi képzési programok megszervezése és megvalósítása; 

• a munkaerőpiacra való belépést, illetve a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások – munkaerő-

piaci és foglalkozási információ nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) 

foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés – működtetése;  

• képzési, szolgáltatási tevékenységhez szükséges tolmácsolás, fordítás biztosítása; 

• a harmadik országbeli állampolgárok EU-n kívül szerzett szakmai képesítéseinek honosítása; 

• lakhatás támogatása, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez anyagi támogatás nyújtása;  

• társadalmi és kulturális orientációt segítő képzési program működtetése. 
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Támogatható intézkedés ismertetése  

 

 
MMIA-3.1.7/11 - Idegenrendészeti hatósági ügyintézői eszközpark fejlesztése 

 

Az intézkedés célja: a visszatérési eljárások hatékonyságának fokozása az idegenrendészeti 

hatósági ügyintézői eszközpark fejlesztése, valamint a PCR tesztek biztosítása révén.  

 

A célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek megvalósítását 

támogatja:  

 

• a visszatérési eljárások hatékonyságának fokozása érdekében eszközök beszerzése; 

• őrizetbe vételkor a karantén időszakának lerövidítése, elkerülése, valamint a gördülékeny 

visszatérések érdekében PCR tesztek biztosítása a célcsoport számára. 
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Létszámjelentés 

 

- A Nemzeti Programban megfogalmazott célkitűzések, mutatók teljesítése;  

(Azon célszemélyek száma, akik az Alapból nyújtott támogatásból a nemzeti, helyi és regionális stratégiák 

keretében megvalósuló integrációs intézkedéseken keresztül részesültek segítségnyújtásban) 

- Célcsoportnak való megfelelőség vizsgálata; 

- Létszámjelentési kötelezettség; 

 - okmányszám; 

 - elő és utónév; 

 - születési dátum; 

 - állampolgárság; 

 - nem; 

 - választott tevékenységek. 
 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Sikeres pályázást kívánunk! 


