
 

Európai Visszatérési Alap 2013. évi allokáció – nyílt eljárás 

Pályázati felhívás: BM/10944-1/2013. 

Kérdések és válaszok 2013. 10. 16. 

 

1. Kérdés: A tervezés alatt álló önkéntes hazatérési és reintegrációs programról tájékoztatást nyújtó 

projektünk esetében a teljes projektmegvalósítás időszaka alatt többször is igénybe vennénk 

tolmácsolási szolgáltatást. A költségek megbecslésére egyelőre egy piaci szereplőtől kértünk 

árajánlatot és ez alapján a tolmácsolás összköltsége az 1 és 8 millió forintos intervallum közé fog esni. 

A kérdésünk arra vonatkozna, hogy ez az egy árajánlat elégséges-e a költségvetés Felelős Hatóság 

által is megalapozottnak tartott tervezéséhez, illetve a pályázati űrlap 2.19-es szakaszának 

kitöltéséhez? 

Válasz: Igen, a Felelős Hatóság állásfoglalása szerint a költségek kalkulációjához elegendő egy ajánlat 

is, azonban a költségek projektben történő elszámolásához a megfelelően lefolytatott beszerzési eljárás 

dokumentumai lesznek szükségesek (min 3 árajánlat). 

2. Kérdés: A tervezés alatt álló önkéntes hazatérési és reintegrációs program, valamint a koszovói 

reintegrációs program részeként egy sokkal komplexebb és változatosabb szükségleteket kezelni képes 

reintegrációs komponensben gondolkozunk, amelynek egyik fontos elemeként a rászoruló 

személyeknek külön támogatási csatornát nyitnánk. Automatikusan adnánk minden – az Európai 

Parlament és a Tanács 2007/575/EK Határozata 5. cikk 2. pontjában meghatározott – rászoruló 

személynek vagy jogi képviselőjének 500 eurót készpénzben a származási országba való 

visszatéréskor átvételi elismervény aláírása ellenében. Kérem a Felelős Hatóságot, erősítse meg, hogy 

ebben a speciális esetben a készpénzben történő kifizetésnek nincs akadálya. 

Válasz: Nincs akadálya a magasabb összegű készpénzes ösztönző kifizetésének az önkéntes hazatérők 

részére, mivel a 2008/458/EK bizottsági határozat nem maximalizálja a készpénzben nyújtható 

támogatás mértékét. 

3. Kérdés: A tervezés alatt álló önkéntes hazatérési és reintegrációs program reintegrációs 

komponensét szeretnénk sokkal komplexebbé tenni összhangban az Európai Parlament és a Tanács 

2007/575/EK Határozata 5. cikkével és a hazatérők eddigi visszajelzéseivel. Ennek eredményeként 

bővítenénk a támogatható reintegrációs tevékenységek körét és a következő új lehetőségeket kínálnánk 

fel - a jelenleg is elérhető üzleti tevékenység beindítása és a képzési támogatás meghagyása mellett: 

• Üzleti partnerség kialakítása: A kedvezményezett már meglévő vállalkozáshoz csatlakozhat 

partnerként. Részletes, az üzlettárssal összeállított üzleti terv alapján nyerhető el a támogatás.  

• Fizetés kiegészítése: Elérhető, ha a kedvezményezett munkavállalóként helyezkedik el egy 

működő vállalatnál. A támogatás a munkaszerződés alapján kerül átutalásra a munkaadónak. 

• On-the-job képzés finanszírozása: A hosszú távú alkalmazás elősegítése érdekében a 

munkahelyi képzés költségeit a munkaadónak megtérítjük a következő dokumentumok ellenében: 

munkaszerződés és képzési szerződés (tartalmazza a képzés költségét, időtartamát és elvárt 

kimenetelét). 

Válasz: Amennyiben rövid távú támogatási eszközöket finanszírozna a Kedvezményezett, úgy 

támogathatóak a fenti ösztönzők a reintegrációs tevékenységek keretében. 



 

4. Kérdés: Számítógépek és nyomtatók vásárlását a korábbi időszaktól eltérően már nem áll 

módunkban más forrásból fedezni, ezért a mostani pályázati felhívás kapcsán úgy tervezünk, hogy a 

projektekben résztvevő munkatársak részére munkaállomásokat 200 ezer forint és nyomtatókat 30 ezer 

forint értékben vásárolnánk a projekt terhére. Egy eszköz megvásárlását egyszeri tételként 100%-ban 

tervezzük terhelni egy adott projekt „Közvetlen költségek/Eszközök” költségvetési sorára. Így 

szeretnénk eljárni azon esetekben is, ahol egy IOM munkatárs több projektben is dolgozik; 

természetesen egy munkatárshoz csak egy darab munkaállomás és nyomtató kerül elszámolásra 

(amely egy projekt költségvetésében fog 100%-ban megjelenni). Kérem a Felelős Hatóságot, erősítse 

meg, hogy a tervezett elszámolási módszerünknek nincs akadálya. 

Válasz: Amennyiben az eszköz a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, akkor  a 

beszerzés költsége a projekt terhére elszámolható a célra történő használat arányában. Az arány 

számításánál kérjük vegyék figyelembe, hogy az eszközt használó munkatárs munkabére a projektből 

mekkora arányban kerül finanszírozásra. 

5. Kérdés: 1 db gépjármű vásárlását, 4 millió forint értékben tartjuk szükségesnek az önkéntes 

hazatérési és reintegrációs programról tájékoztatást nyújtó projekt és az önkéntes hazatérési program 

végrehajtása érdekében. A lízinggel és a bérlettel összevetve a vásárlás a legolcsóbb megoldás, amely 

az ár mellett olyan további előnyökkel is rendelkezik, mint a különböző behajtási engedélyek 

beszerzése (különösen a reptéri belépő) vagy a diplomata rendszám használata. Az elmúlt időszak 

statisztikája alapján úgy tervezünk, hogy a szolgálati gépjármű a projektmegvalósítás idejének 50%-

ában az önkéntes hazatérési program, míg a másik 50%-ban az önkéntes hazatérési és reintegrációs 

programról tájékoztatást nyújtó projekt szolgálatára fog állni. Az elmúlt években a munkatársak 

magántulajdonú gépjárműveit használtuk az önkéntes hazatérési és reintegrációs program keretében 

lebonyolított tájékoztató előadások helyszíneire való eljutáshoz. A következő projektciklusra tervezett 

nagyszámú tájékoztató előadások szükségessé teszik, hogy IOM szolgálati gépjárművet használjuk 

ezen utazások lebonyolítására is. Kérem a Felelős Hatóságot, erősítse meg, hogy a két projekt közötti 

50%-50%-os megosztással történő gépjárművásárlásnak nincs akadálya. A kapcsolódó kérdésünk 

pedig arra vonatkozna, hogy ha a gépjármű vásárlását 100%-ban a projekt finanszírozza, akkor milyen 

egyéb költségekkel (pl. kilométerpénz) számolhatunk a költségvetés tervezésekor.  

Válasz: A Felelős Hatóság jelenleg nem látja megfelelően indokolhatónak a gépjármű beszerzésének 

elszámolását a tervezett projektek terhére, mivel a jelenleg futó projektek tevékenységei alapján nem a 

gépjármű beszerzés a legköltséghatékonyabb módja a fent megnevezett tevékenységek ellátásához. 

Amennyiben az eszköz a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, akkor a beszerzés 

költsége a projekt terhére elszámolható a célra történő használat arányában.  

Kérjük, hogy az elszámolás kalkulációjánál vegyék figyelembe, hogy az eszköz a projekt időszakot 

követően is használható egyéb célokra. 

 

Az egyes költségelemek elszámolásánál minden esetben a 2008/458/EK bizottsági határozat XI. 

mellékletében foglalt elszámolási szabályok az irányadóak.  A támogathatóságról szóló döntés csak 

a projekt ismeretében, a szakmai szempontok figyelembe vételével történhet.  


