
Európai Menekültügyi 

Alap 2008.

 A 2008. évi pályázati célkitűzések 
és prioritások

 Az új menedékjogról szóló tör-
vény 



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 pénz-
ügyi irányításra vonatkozó szabályai tekintetében 
a végrehajtási szabályok megállapításáról



Jogi háttér (EU):

Szolidaritási és migrációs áramlások 
igazgatása (2007-2013) általános 

keretprogram:

 Európai Menekültügyi Alap III. (EMA)

 Harmadik országok állampolgárainak beillesz-
kedését segítő európai alap

 Európai Visszatérési Alap 

 Külső Határok Alap



Jogi háttér (Mo.):

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 
(hatályba lép: 2008. január 1.)

 Oltalmazotti státusz bevezetése

 Befogadotti státusz felülvizsgálata

 Különleges bánásmódot igénylő személyek

 Eljárás megváltozása

 Közoktatási törvény módosítása

 Végrehajtási jogszabályok 

(hatályba lépés: 2008. január 1.)

2008. január 1.



EMA 2005-2010. – Mo.

 EMA I. : 2005.

 2005. és 2006. évi allokáció felhasználásához

 Felhasználási idő 2007. decemberéig

 EMA II. : 2007.

 2007. évi allokáció felhasználásához

 Felhasználási idő 2008. decemberéig

 EMA III. : 2008.

 2008. évi allokáció felhasználásához

 Új jogszabályi háttér



Támogatható fellépések:

A. Befogadási feltételek és menekültügyi 
eljárások

B. Menekültek, oltalmazottak és családtag-
jaik társadalmi beilleszkedése 
(integrációja) 

C. A menekültügyi politika fejlesztése

2007/573/EK 3. cikk



A. BEFOGADÁS

1) Menekültügyi eljárás hatékonyságát 
fokozó fellépések

Menedékjogi kérelmek, illetve felülvizsgálati 
kérelmek elbírálásával kapcsolatos képességek 
javítását célzó képzések biztosítása, különös 
tekintettel az új Met. rendelkezéseire   

Menedékjog iránti kérelmet benyújtani szándékozó 
külföldiek beazonosítását célzó képességek
fejlesztése (monitoring látogatások, képzések 
biztosítása stb.)

Szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása 
menekültügyi döntéshozók, bírák, Rendőrség 
határrendészeti feladatokat ellátó munkatársai 
számára. 



A. BEFOGADÁS (II.)

2) A jogi tanácsadáshoz való hozzáférést és 
minőségi jogi tanácsadás biztosítását 
célzó intézkedések

3) A reptéri eljárás infrastrukturális feltételei 
kialakításának elősegítése, a reptéri eljá-
rás fejlesztése

A tranzit területén a külföldiek elhelyezésének 
körülményeit javító átalakítások, felújítások, 
illetve új helyiségek kialakítása



A. BEFOGADÁS (III.)

A reptéri eljárás hatékonyságát növelő 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

A megfelelő színvonalú elhelyezési körülmények 
folyamatos biztosítása 

4) Dublini eljárás keretében a transzferek 
lebonyolításának minőségi fejlesztése 

A dublini átszállítások utaztatási költségeinek 
biztosítása 

A megfelelő színvonalú elhelyezési körülmények

Tolmácsolás biztosítása 

Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos logisztikai
feladatok hatékonyságának növelése  



A. BEFOGADÁS (IV.)

5) Tolmácsolás és fordítás menekültügyi 
perben, nemperes eljárásban

Tolmácsok igénybevétele a menedékkérő 
személyes meghallgatása során, illetve 
határozathirdetéskor

Fordító alkalmazása a bírósági határozat idegen 
nyelvre történő lefordítása céljából

6) A menekültügyi osztályokon és befogadó 
állomásokon dolgozó szakemberek 
rendszeres szupervíziója, burn-out 
szindrómát megelőző kezelő fejlesztése, 
tréningje



A. BEFOGADÁS (V.)

7) Befogadási feltételeket fejlesztő intézke-
dések támogatása 

Tolmácsszolgáltatás biztosítása a befogadó 
állomásokon

Minőségi befogadást elősegítő intézkedések 
biztosítása (pl. egészségügyi ellátás, étkeztetés, 
elkülönített elhelyezés, foglalkozások szervezése, 
foglalkoztatás stb.), különös tekintettel a különleges 
bánásmódot igénylő személyek szükségleteire és a 
tábori hospitalizáció megelőzésére



A. BEFOGADÁS (VI.)

8) Befogadó állomáson megvalósított folya-
matos nyelvoktató programok 

Tankötelezettek felzárkóztató speciális magyar 
nyelvoktatása

Magyar nyelvoktatás kérelmező gyerekeknek
logopédus, illetve pszichológus bevonásával

9) Kísérő nélküli kiskorúak elkülönített 
elhelyezésére szolgáló otthona 

Az otthon folyamatos működésének biztosítása 

Az otthonban elhelyezettek részére speciális 
felzárkóztató, traumakezelő és kultúr-orientációs 
programok szervezése



A. BEFOGADÁS (VII.)

10) Orvosi és pszichológiai ellátás biztosítá-
sa traumatizált menedékkérők, menekül-
tek és oltalmazottak számára 

Közvetlen pszichiátriai/pszichológiai segítség-
nyújtás PTSD szindrómás menedékkérők, 
menekültek és oltalmazottak számára

A kínzás szomatikus hatásaira irányuló orvosi
kezelések megvalósításának támogatása (pl. 
fogorvosi kezelés, ortopédiai ellátás)

A menedékjogi eljárás során orvosi vélemény
készítése 



B. INTEGRÁCIÓ 

1) Szociális és kulturális integráció, valamint 
az oktatási rendszerben való részvétel 
elősegítése

Kultur-orientációs programok szervezése az elő-
integráció szakaszában

A menekültügyi rendszer működésének megismer-
tetése a fiatalokkal és szüleikkel

2) Lakhatási programok támogatása 
Menekültek, oltalmazottak számára lakáskeresés
megkönnyítése és a bérbeadás elősegítése

Lakásbérleti terhekhez való hozzájárulás mene-
kültek és oltalmazottak számára



B. INTEGRÁCIÓ (II.)

3) Célzott, személyre vagy meghatározott csoport-
ra szabott programok kialakítása és működteté-
se az elismert menekültek és oltalmazottak tár-
sadalmi beilleszkedésének elősegítésére –
komplex projektek támogatása 

4) Munkaerő-piaci integrációt célzó intézkedések, 
munkaerő közvetítő szolgáltatás menekültek, 
oltalmazottak részére 

5) Menekültek és oltalmazottak magyar nyelvi ok-
tatása 



C. MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

 Országinformáció terén végzett 
kapacitásfejlesztés 
 A nemzeti országinformációs központ kapacitásának 

bővítése, munkavégzésének minőségi fejlesztése 

 Országinformációs fordítási szolgálat működtetése, 
nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférés és 
kapcsolat lehetővé tétele a Közös Európai 
Menekültügy Rendszer előírásainak megfelelően 

 Fordítás a bírói szervek országinformációs 
kutatásában 


