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Az Alap célja 

  A tagállamok erőfeszítéseinek támogatása 
abban,  hogy lehetővé tegyék, hogy a különböző 
gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi 

és etnikai hátterű  
  harmadik országbeli állampolgárok 
teljesítsék a tartózkodási feltételeket, illetve 
megkönnyítsék beilleszkedésüket az európai 

társadalmakba. 



Az Alap személyi hatálya I. 

Harmadik országok azon állampolgárai, akik három 
hónapot meghaladó tartózkodási jogcímmel 
rendelkeznek, és jogszerűen tartózkodnak a Magyar 
Köztársaság területén 
 
Különleges szabályok az 5. tevékenység keretében –  
 harmadik országban tartózkodók is.  
 
Ideértve a befogadottakat  és a hontalanokat is. 
 
Kivéve a menedékjogról szóló törvény hatálya alá 

tartozó személyeket (menedékjogot kérő, menekült, 
oltalmazott, menedékes). 



Az Alap személyi hatálya II. 

Harmadik ország minden olyan ország, amely 
nem az Európai Unió tagállama. (Horvátország 
csatlakozása!) 

 
A pályázó által megvalósítani kívánt projekt akkor 

támogatható, ha az Alap személyi hatálya alá 
tartozó személyek a projekt közvetlen és/vagy 
közvetett célcsoportját alkotják. 
 

Van lehetőség a harmadik országbeli 
állampolgárok részvételének ösztönzésére. 



Hasznos tudnivalók 

1) Az EIA 2013-as éves programjának Bizottság általi 
elfogadása folyamatban van, 

         a pályázati útmutató azzal összhangban van, 
         táblázat jelzi az éves programban a tevékenységre allokált 

összeget és tervezett indikátort, 
         „almát az almával” elv érvényesülése az értékelésnél 

(pályázati útmutató 37. oldal). 

 
2) Nyertes pályázat esetén, ha a célcsoport tagjai a projekt 

eredményeiből közvetlenül, személyesen részesülnek, a 
pályázó felelőssége hitelt érdemlően igazolni, hogy az Alap 
célcsoportjába tartozó személyeket vont be. 

 

 



Prioritás/tevékenység 
 (útmutató I.3 pont) 

 

4 prioritás, 8 tevékenység 
1 projekt főszabály szerint 1 tevékenységet 

valósíthat meg – kivétel: ha alaposan indokolt a 
kiegészítő jelleg 
1 projekt 1 prioritás alá tartozó tevékenysége(ke)t 

valósíthat meg – nincs kivétel! 
+ Stratégiai célok: nem kötelező, ha a projekt 

kapcsolódik valamelyikhez, plusz pontot kaphat 
 
  



Prioritás/tevékenység 
stratégiai célok 

A négy stratégiai cél: 
 
A) Mind a harmadik országbeli állampolgárok mind a befogadó 
társadalom aktív részvételének biztosítása az integráció 
folyamatában. 
B) A sérülékeny csoportok (mint például a nők, fiatalok, gyermekek 
és idősek) különleges szükségleteinek megfelelő integrációs 
intézkedések hatékonyságának elősegítése. 
C) A kormányzat különböző, az integrációs stratégiák és 
tevékenységek kialakításában szerepet játszó szintjei közötti 
többszintű együttműködés elősegítése és a helyi cselekvés és az 
integráció alulról felfelé haladó megközelítésének ösztönzése. 
D) Az integrációt támogató indulást megelőző tevékenységek. 

 
  



Támogatható tevékenységek  
1. tevékenység (I. prioritás) 

A harmadik országbeli állampolgárok számára  képzések 
biztosítása, nyelvtudásuk fejlesztése, oktatásuk minőségének 
javítása. 
 
  Felnőttképzésre vonatkozó szabályok! 
   
   Kizárólag tananyag/oktatási segédanyag fejlesztés nem 

támogatható, erre irányuló tevékenység csak akkor 
támogatható, ha a projekt időtartama alatt a pályázó a 
tananyagot, oktatási segédanyagot az Alap személyi hatálya 
alá tartozó személyek képzésére felhasználja.  

 
 
 
 
 
 



Támogatható tevékenységek  
2. tevékenység (I. prioritás) 

 
  A kultúrák közötti párbeszéd elősegítése, illetve 

a magyar társadalom migrációval, illetve 
integrációval kapcsolatos társadalmi 
tudatosságának növelése 

 
Nézettségmérés! 
 
 
 
 



Támogatható tevékenységek  
3. tevékenység (I. prioritás) 

  A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és 
politikai életben való részvételének elősegítése, 
társadalmi és kulturális programok szervezése. 

 

 
Cél: társadalmi, politikai aktivitás növelése 
 

párbeszéd előmozdítása, 
állampolgárság megszerzése, 
érdekérvényesítő-képesség növelése, 
jogállásokról való tájékoztatás,  
kultúr-orientáció 
 
 
 
 
 



Támogatható tevékenységek  
4. tevékenység (I. prioritás) 

 
  Egyéb integrációs szolgáltatások biztosítása harmadik 

országbeli állampolgárok és családtagjaik számára  
 
 
Állampolgársági vizsgára felkészítés, 
kultúr-orientációs program nem itt 
szerepel!  
 
 
 
 
 



Támogatható tevékenységek  
5. tevékenység (I. prioritás) 

 
  Engedélyezési eljárások hatékonyabbá tételének és a 

harmadik országbeli állampolgárok számára 
elérhetőbbé tételének elősegítése 

 
A célcsoportban lehet nem Magyarországon 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgár,  
 
a tevékenység megvalósulhat harmadik országban 
 
 
 
 
 



Támogatható tevékenységek  
6. tevékenység (II. prioritás) 

 

  A harmadik országbeli állampolgárokról 
adatot gyűjtő statisztikai rendszerek 
fejlesztése 

 



Támogatható tevékenységek  
7. tevékenység (III. prioritás) 

  A harmadik országbeli állampolgárok 
integrációját szolgáló jelenlegi struktúrák 
fejlesztése és az integrációs intézkedések 
koordinálása 

 

Felnőttképzésre vonatkozó szabályok! 
 

Felsőoktatás, konzultációs fórum. 
 
 
 
 



Támogatható tevékenységek  
8. tevékenység (IV. prioritás)  

 Információ- és tapasztalatcsere, a legjobb 
gyakorlatok megosztása más 
tagállamokkal 

 
A pályázati útmutatóban meghatározott 
témákban.  



A jövő 
Migrációs és Menekültügyi 

Alap 

A 2007-2013. közötti időszakra meghatározott 
„Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” 
című program 4 alapja közül („Szolid alapok”) 3 
alap, az EMA, EIA és az EVA összevonásával jön 
létre 

 
a 3 alap által létrehozott kapacitásépítési 
folyamatra épül és kiegészíti azt, hogy átfogóbban 
fedje le az uniós menekültügyi és migrációs politikák 
aspektusait 

 
A jelenlegi 2,2 milliárd euróhoz képest a következő 
többéves pénzügyi keretben az MMA-ra 2,780 
milliárd euró jut majd (költségvetési vita függvénye) 

EMA 

EVA 

EIA 

MMA 



A Migrációs és Menekültügyi 
Alap célkitűzései - integráció 

HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLAMPOLGÁROK 

INTEGRÁCIÓJA ÉS LEGÁLIS MIGRÁCIÓ (III. 

FEJEZET) – volt EIA + EMA (menekült-integráció) 

Bevándorlás és indulás előtti intézkedések (információs 
csomagok, kampányok, képzettség és kapacitások 
felmérése)  
 

 Integráció nemzeti, helyi és regionális szinten 
 

Kapacitásfejlesztés 



 
Kérdések:  
integracio@bm.gov.hu 

 
Köszönöm a figyelmet! 

 


