
 

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2010. ÉVI NYÍLT PÁLYÁZTATÁS 

KÉRDÉSEK – VÁLASZOK 

 

1. K: Tanulmányoztuk a 2007-2013. több éves, valamint a 2010. éves Európai Visszatérési Alap 

programot, de nem találjuk annak lehetőségét, hogy az Idegenrendészeti Igazgatóság 

Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztály munkatársai részére a fenti programok keretében nyelvi 

képzést tudjunk biztosítani. 

Tekintettel arra, hogy az osztály munkatársai számára munkájuk során elengedhetetlen az idegen nyelv 

ismerete, érdemesnek tartjuk nyelvoktatásuk biztosítását.  

Kérdésünk, hogy a Felelős Hatóság véleménye szerint van-e esetleg olyan prioritás, amelybe beleférne 

a fenti célcsoport nyelvoktatásának biztosítása. 

V: Az Európai Visszatérési Alap keretében benyújtott projektek kidolgozásakor szem előtt kell tartani, 

hogy azoknak minden esetben a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (a 

továbbiakban: alap jogi aktus) meghatározott általános és konkrét célok elérésére kell irányulniuk. 

Egy kizárólag a szakmai állomány nyelvi képzésére irányuló projekt önmagában nem alkalmas ezen 

konkrét célok, valamint a többéves programban, illetve a 2010. évi éves programban lefektetett 

célkitűzések eléréséhez. Adott esetben azonban egy komplex módon felépített projekt egyik részelemét 

képezheti a nyelvi képzés, mindazonáltal a pályázónak ebben az esetben is megfelelően alá kell 

támasztania, hogy ez a projektelem szükséges, illetve szervesen hozzájárul a projekt céljának 

eléréséhez. 

2. K: Európai Visszatérési Alap 2010. évi allokációjára, nyílt eljárási módban kiírt 1. pályáztatására 

vonatkozó tájékoztató előadás nyomán az alábbi kérdésekkel kapcsolatban kérnénk szíves 

állásfoglalásukat. 

 A tájékoztató előadáson elhangzottak alapján kérjük a többéves projekt beadásához szükséges 

feltételek kifejtését, esetleges kiegészítését.  

 Tudomásunk szerint a Felelős Hatóság, az Európai Bizottság döntésével összhangban, 

csökkenteni kívánja a közvetett költségek lehetséges maximális mértékét a következő – 2011-

es – allokációtól kezdve. A többéves projekt költségvetésének pontos tervezése érdekében 

kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy az éves költségvetési táblákban milyen 

arányszámmal számolhatunk.  

 Kérjük szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan is, hogy a fenti változással egyidejűleg 

lesznek-e olyan tételek, melyeket a közvetett költségek helyett a közvetlenek között lehet majd 

jelenteni.  

 Kérjük szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a többéves projekt esetében az év 

végén milyen mértékű költségvetés módosítás, illetve indikátormódosítás lehetséges a 

pályázat ismételt benyújtása nélkül.  

V: A Felelős Hatóság az Európai Visszatérési Alap 2010. évi allokáció nyílt pályázatának 

benyújtásakor lehetőséget ad a Pályázati Útmutató I.3.2. A) pontjában szereplő „Támogatott önkéntes 

hazatérési programok szervezése és végrehajtása (a 2007/575/EK parlamenti és tanácsi határozat 4. 



 

cikk (1) bekezdés c) pontja)” tevékenység többéves projektben történő tervezésére. A többéves 

projektet egy pályázati dokumentációban kell benyújtani. A dokumentációnak tartalmaznia kell 

minden olyan pénzügyi és szakmai információt mely alapján a többéves projekt éves allokációnkénti 

bontása körülhatárolható (lsd részletesen a Pályázati Útmutatóban). 

A többéves projekt tervezése a hatályos jogszabályi háttér alapján kell, hogy történjen, ugyanakkor a 

2011/12-es allokációkat érintő költségek tervezésekor a Pályázati Útmutatóban kiemelt várható 

módosításokat kell figyelembe venni. 

A megítélt többéves projekt esetében a Felelős Hatóság támogatási szerződést mindig csak az aktuális 

éves allokáció terhére köti a Kedvezményezettel. A Felelős Hatóság lehetőséget ad a még meg nem 

valósult, soron következő allokáció(ka)t érintő projektelemek tervezésének felülvizsgálatára az 

Európai Visszatérési Alap nyílt eljárású pályázati időszakában (pl. a 2011-es allokációt érintő 

módosítások kezdeményezésére a Felelős Hatóság az EVA 2011. évi nyílt pályáztatás időszakában ad 

lehetőséget). A módosítás kezdeményezésekor a Kedvezményezettnek írásban, kellő indoklással (pl. 

jogszabályi környezet változása) kell kifejtenie a Felelős Hatóság által megítélt pályázatában foglalt 

szakmai és pénzügyi elemektől való eltérést. A Felelős Hatóság jóváhagyását követően kerülhet sor a 

támogatási szerződés megkötésére. Az egyes allokációk közötti pénzügyi átcsoportosítás nem 

lehetséges, azonban indokolt esetben az egyes támogatási szerződések időszaka megnyújtható, eltolva 

a következő (projektszakasz megkezdését) szerződés megkötését/hatályba lépését. 

Az indikátorok csökkentése alap esetben arányos forrás megvonással jár, az indikátorok emelésével 

lehetőség van plusz forrás bevonására megfelelő indoklás és kiegészítő pótköltségvetés benyújtásával, 

mely a pályázati időszakban igényelhető. 
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