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EMA 2009. nyílt

Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása 

(2007-2013) általános keretprogram:

Európai Menekültügyi Alap (EMA)

Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő 

európai alap (EIA)

Európai Visszatérési Alap (EVA)

Külső Határok Alap (KHA)



Jogi háttér - EU

 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások 
igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as 
időszakra az EMA létrehozásáról

 2007/815/EK bizottsági határozat a 2007/573/EK 
határozat stratégiai végrehajtásáról

 2008/22/EK bizottsági határozat a (…) 2007/573/EK 
határozatnak az igazgatási és pénzügyi irányításra 
vonatkozó szabályai tekintetében a végrehajtási szabályok 
megállapításáról



Jogi háttér - HU

• 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

• 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a
menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról

• 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a
menekültügy szervezeti rendszeréről



Célkitűzések:

1) a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás
biztosítása

2) a befogadási feltételek fejlesztése

3) menekültek és oltalmazottak társadalomba való 
beilleszkedése

4) a menekültpolitika fejlesztését, figyelemmel kísérését és 
értékelését célzó tagállami képességek javítása

5) áttelepítési program kidolgozásának elősegítése



Célcsoportok:

a) menedékkérő (aki menekültkénti vagy 
oltalmazottkénti elismerésre irányuló 
kérelmet terjesztett elő)

b) menekült

c) oltalmazott

d) harmadik ország állampolgára vagy hontalan 
személy, akit egy tagállamba áttelepítenek
vagy telepítettek át



Célkitűzések - célcsoportok:
1. a tisztességes és hatékony 

menekültügyi eljárás

2. a befogadási feltételek 
fejlesztése

3. menekültek és oltalmazottak 
társadalomba való 
beilleszkedése

4. a menekültpolitika 
fejlesztését, figyelemmel 
kísérését és értékelését célzó 
tagállami képességek javítása

5. áttelepítési program 
kidolgozásának elősegítése

menedékkérők (*)

menedékkérők

elismert menekültek,   
oltalmazottak

közvetett célcsop.

közvetett célcsop.



1. A TISZTESSÉGES ÉS HATÉKONY 
MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

a) Menekültügyi szakemberek és menekültügyi 
területen dolgozók képzése

b) A jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést 
és minőségi jogi segítségnyújtás biztosítását 
célzó intézkedések

c) A tolmácsolási és fordítási szolgáltatások, 
valamint technológiák fejlesztése a 
menekültügyi eljárás során



1. A TISZTESSÉGES ÉS HATÉKONY 
MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA

d) A menekültügyi döntéshozók, a befogadó 
állomásokon dolgozó szakemberek és a 
menedékkérőkkel foglalkozó hatósági 
alkalmazottak szupervíziója



2. A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK 
FEJLESZTÉSE 

a) A menedékkérők élelmezési, oktatási és 
védelmi igényeinek kielégítését biztosító 
szolgáltatások nyújtása

b) A befogadási feltételek fejlesztése a 
különleges bánásmódot igénylő 
menedékkérők vonatkozásában



3. MENEKÜLTEK ÉS OLTALMAZOTTAK 
TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉSE 

a) Menekültek, oltalmazottak társadalomba való 
beilleszkedését elősegítő intézkedések

b) Munkaerőpiaci-integrációt elősegítő 
intézkedések

c) Lakhatási programok támogatása

d) Különleges bánásmódot igénylő személyek
társadalmi beilleszkedésének elősegítése



4. A MENEKÜLTPOLITIKA 
FEJLESZTÉSÉT, FIGYELEMMEL 

KÍSÉRÉSÉT ÉS ÉRTÉKELÉSÉT CÉLZÓ 
TAGÁLLAMI KÉPESSÉGEK JAVÍTÁSA

a) Országinformációs szolgáltatások fejlesztése

b) Kapacitásfejlesztés az országinformációs 
szolgáltatás vonatkozásában



4. ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM 
KIDOLGOZÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE 

a) Első lépések egy áttelepítési program 
előkészítése érdekében



Köszönöm szíves figyelmüket!

Kérdések: ema@irm.gov.hu

Dr. Lehoczki Tímea – IRM BIEMFO

mailto:ema@irm.gov.hu

