
1 

 

     

 Európai Menekültügyi Alap 2013. évi allokáció – nyílt eljárás 

Pályázati felhívás: BM/3651-1/2013. 

Kérdések és válaszok 2013. 10. 15. 

 

1. Kérdés: A tervezett komplex program a menekültek és oltalmazottak saját, meglévő, 

elsősorban kulturális tudására épül, amelynek bizonyos elemei átadhatóak - 

megtaníthatóak- a magyar társadalom bizonyos szegmensei számára, továbbá 

amelyek hosszú távon is jövedelmet képesek generálni a menekültek számára, illetve 

amelyeknek végzése során folyamatosan interakcióban vannak a többségi 

társadalommal, mivel ezek a tevékenységek művészeti fesztiválokon, rendezvényeken 

is végezhetőek.  

A kérdés, hogy a pályázat keretében 3/a alatt fenti projekt beadható-e? 

Válasz: Kérdésére a válasz igen, terve illeszkedik a 3/a pont alatt leírt tevékenységhez. 

2. Kérdés: Ablakcsere esetén az ablakok ára melyik költségsor alá kell, hogy tartozzon? 

Külön kell felvenni, vagy ez is beletartozik az anyag+munkadíj kategóriába és a 

kőművesmunkák díj alá kell sorolni? 

Válasz: Ablakcserét az Ingatlan sorra javasoljuk tervezni. 

 

3. Kérdés: A felújítás munkálatainak nagy részét az Önkormányzat az Önkormányzati 

Kft-vel végeztetné. Az Önkormányzati Kft. önálló vezetéssel és önálló 

költségvetéssel rendelkezik. 5 éven belül az Önkormányzati Kft bevételét (adózás 

utáni eredmény) csak az Önkormányzati Kft. fejlesztésére lehet fordítani. Az 

Önkormányzat azért is támogatja az Önkormányzati Kft-vel való együttműködést, 

mert a Kft. csak helyi lakosokat alkalmaz, amivel nekik munkalehetőséget biztosít. 

Kérdés, hogy lehetséges-e több munkafolyamatra (pl.: víz és csatornaszerelés, 

kőműves munkák, festés, asztalos munkák) az Önkormányzati Kft-vel szerződni? 

Válasz: Elvi akadályi nincs az Önkormányzati Kft. foglalkoztatásának, de felhívjuk 

a figyelmét az egybeszámítási kötelezettségre és nettó 1 millió Ft felett 3 árajánlat 

szükséges (23/2012. (IV. 26.) BM rendelet). 

 

4. Kérdés: A projekt időtartama ez előzőekhez hasonlóan 18 hónap. Az okj-s 

szakképzés szeptember óta sokkal több időt vesz igénybe, mint eddig. Ha 

beleszámítjuk azt, hogy a pártfogoltaknak ezalatt az idő alatt meg kell tanulniuk 

magyarul és utána elvégezni a szakképzést, akkor nem biztos, hogy ez belefér a 18 

hónapba. Kérdésem, hogy a szakképzésnek mindenképpen okj-nek kell-e lennie, 

illetve van-e valami gondolatuk arra vonatkozólag, hogy ezt a 18 hónap során hogyan 
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lehet a jelenlegi szakképzések mellet megvalósítani (mivel a vizsga nyelve magyar, 

elég magas szinten kell magyarul beszélni ahhoz, hogy a szakképzést egyáltalán el 

tudják kezdeni)? 

Válasz: A kérdés felvetése helyénvaló, kétségtelenül leszűkül a projektidőszakban 

megvalósuló OKJ-s képzések mozgástere, azonban a Felelős Hatóság nem tud 

eltekinteni a felnőttképzésről szóló 2003. évi XCII. törvénytől. A törvény tartalmazza 

azokat az eseteket is, melyek nem OKJ-s képzések, de azokkal egyenértékűek. 

 

5. Kérdés: A felnőttoktatási akkreditációs igazolás 2014. februárjában várható. 

Elképzelhető, hogy ezt a dokumentumot hiánypótlásban nyújtjuk be? 

Válasz: A felnőttoktatási akkreditációs igazolással a pályázat beadásakor rendelkezni 

kell és az igazolás fénymásolatát a pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell. 

 

6. Kérdés: Mennyiben kell figyelembe venni azt a kitételt, miszerint a projektek 

megvalósítási területi hatálya Magyarország, amennyiben a B stratégiai elvvel 

összhangban (Nemzeti képességek fejlesztése a tagállamok közötti együttműködés 

révén), magyar résztvevők számára, nemzetközi képzés, illetve tapasztalatcsere 

megvalósítására szeretnénk pályázatot beadni? 

 

Válasz: A BM/3651-1/2013. számú EMA pályázati kiírásának megfelelően a  

projektek megvalósításának területi hatálya Magyarország, illetve az áttelepítés 

tekintetében a kiválasztási misszió célországa. 

Nemzetközi képzés tervezése esetében más tagállamok szakértői látogathatnak 

hozzánk és képzéseken, tréningeken, szemináriumokon tarthatják meg előadásaikat. 

A magyar résztvevők a projekt keretében nem utazhatnak más tagállamok területére. 

 

7. Kérdés: A 2. b. tevékenység tartalmazza a kísérő nélküli kiskorúakkal foglakozó 

szakemberek interkulturális és menedékjogi képzését. Az lenne a kérdésünk, vajon 

kibővíthető-e a képzettek köre más, menekültekkel foglalkozó szakemberekkel: 

leginkább az integrációs szerződések megvalósulásának segítésére kijelölt szociális 

gondozókra, családsegítő munkatársakra gondolunk. 

 

Válasz: A 2. b. tevékenység kizárólag a különleges bánásmódot igénylő, sérülékeny 

célcsoportra irányul, képzések esetében a tematikának is ezt kell alátámasztania.  

A 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet még nem tartalmazza az integrációs szerződés 

szabályozását, aminek ismerete nélkül kockázatos pályázatot benyújtani a 

családsegítő munkatársak képzésére.  Egyenlőre nem ismeretes, hogy mikorra egészül 

ki a kormányrendelet integrációs szerződésre vonatkozó kiegészítése.    

 

8. Kérdés: Hivatkozással a BM/3651-1/2013 számú pályázati felhívás pályázati 

útmutatójában megjelölt 4. prioritás a) tevékenység leírására, az alábbi kérdéssel 

fordulok a Felelős Hatósághoz: a megjelölt tevékenység alatt benyújtott pályázatban 

szerepeltethető-e a projekt részeként a kiválasztási eljárás eredményeként 

áttelepítésre kiválasztott menekültek Magyarországra történő beutaztatása, illetve a 

költségvetés keretében elszámolható-e a menekültek utazási költsége (pl. repülőjegy). 
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Válasz: A pályázati útmutató (4.a) kiírása nem teszi lehetővé, hogy az áttelepített 

személy ideutazási költsége a kiválasztási misszió projekt keretei között kerüljön 

elszámolásra. 

Az áttelepítéshez tartozó költség általány (5000 euró/fő) a következő típusú 

költségeket fedezheti: utazást előkészítő tevékenységek, utazási költség, egészségügyi 

költség stb. Ez a költségátalány nem fedezi az áttelepítés teljes költségét, csak 

”kiegészítő” támogatás, természetesen a tagállam felmerülő költségeit csökkenti, de 

az EMA kiegészítő jellegének itt is meg kell lennie.     
 

9. Kérdés: Szeretnénk érdeklődni, hogy a projekt személyzet utazási költségei közt 

elszámolható-e autópálya matrica díja, ill. amennyiben igen, milyen feltételekkel. 

Válasz: Utazási költségek között számla ellenében elszámolható az autópálya 

használat díja. Egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az igénybevétel 

időtartamának és a gépkocsi rendszámának. Csak a projekt szempontjából szükséges 

időtartalmú matrica vásárlása lehetséges.  

 

 

 

 

 


