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Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
 
Szám:  
 
 

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS 
 
 

 
amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 
Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51, számlaszám: Magyar Államkincstár 
10023002-00283511-00000000, képviselő: dr. Végh Zsuzsanna főigazgató), mint Szerződő 
Hatóság és ……………………………. (szül. hely: ……………………………., szül. idő: 
……………………….., anyja neve: ……………………….., lakcím:………………….., 
bankszámlaszám:……………………….), mint Ügyfél (együttesen: Szerződő Felek ) között 
az alábbi feltételek szerint.  
 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Integrációs Szerződés tárgya a menedékjogról 
szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: a Met.) 32/C.–32/D. §-a, valamint a Met. 
végrehajtásáról rendelkező 301/2007. (XI. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 
61/A.-61/N. §-a, valamint 112. §-a alapján a menekült, oltalmazott magyarországi társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése a menekült  vagy az oltalmazott lakóhelye szerint illetékes 
családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet közreműködésével a Met. és 
Metvhr. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott támogatás útján. 
 
1.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy Magyarországon kíván letelepedni, ennél fogva elkötelezett a 
magyarországi társadalmi beilleszkedése iránt.  
 
Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés megkötését követően a 
……………………………………-ről (szálláshely, tartózkodási hely, lakóhely megnevezése) 
legkésőbb 20……..év ……………….hó ……napjáig elköltözik az integrációs szerződés 
megkötésére irányuló kérelemben, vagy a kérelemhez csatolt szándéknyilatkozatban megjelölt 
lakóhelyre. 
 
1.3. Az Ügyfél adatai: 
 
Neve:  
Születési neve: 
Előző neve: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési családi és utóneve vagy nevei: 
Személyi azonosítója: 
Lakcíme: 
Értesítési címe: 
Telefonszáma: 
 
1.4. Hazai pénzintézetnél vezetett bankszámla adatai: 
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Pénzintézet neve és székhelye: 
Bankszámla típusa: 
Bankszámla száma: 
 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Met. alapján folyósítható integrációs támogatás 
folyósításának feltétele a hazai pénzintézetnél vezetett bankszámla. Erre tekintettel kijelenti, 
hogy amennyiben a szerződés aláírásakor nem rendelkezik hazai pénzintézetnél vezetett 
bankszámlával, az integrációs támogatás folyósítása ezen feltételének a szükséges okmányok 
beszerzését követően haladéktalanul eleget tesz, a bankszámlát vezető bank megnevezését, 
valamint a bankszámla számát közli a Szerződés Hatósággal. 
 
1.5. A szerződés hatálya kiterjed az Ügyfél alábbi családtagjaira: 
 
Név: 
Születési név: 
Előző név: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési családi és utóneve vagy nevei: 
Személyi azonosítója: 
 
Név: 
Születési név: 
Előző név: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési családi és utóneve vagy nevei: 
Személyi azonosítója: 
 
Név: 
Születési név: 
Előző név: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési családi és utóneve vagy nevei: 
Személyi azonosítója: 
 
Név: 
Születési név: 
Előző név: 
Születési helye és ideje: 
Anyja születési családi és utóneve vagy nevei: 
Személyi azonosítója: 
 
1.6. Az integrációs szerződés időbeli hatálya: az aláírás napjától 20…………….-ig tart. 
 
1.7. Az integrációs szerződés időbeli hatálya alatt az Ügyfél (és családja) a Szerződő Hatóság 
106-ME-………/2014. sz. határozatában meghatározott összegű integrációs támogatásban 
részesül, az abban meghatározott módon és feltételek szerint. Az integrációs támogatás 
összegére, folyósításának felfüggesztésére, megszüntetésére e szerződés hatálya nem terjed ki. 
 
2. A SZERZŐDÉS ALAPJÁN IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLTATÁSOK 
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2.1. Az Ügyfél a szerződés alapján jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 64. § (4) bekezdése szerinti támogató szolgáltatásokat igénybe 
venni. 
 
2.2. A fent hivatkozott külön törvény alapján biztosított támogató szolgáltatásokat az Ügyfél 
lakóhelye szerint illetékes családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet nyújtja. 
 
3. KAPCSOLATTARTÁS 
 
3.1. Jelen integrációs szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és jogok biztosítása 
érdekében az alábbi kapcsolattartók kerülnek kijelölésre: 
 
a.) a családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet kapcsolattartója, elérhetősége:  
b.) a Szerződő Hatóság kapcsolattartója, elérhetősége: 
 
3.2. Az Ügyfél a szerződés első hat hónapja alatt kapcsolattartás érdekében heti legalább egy 
alkalommal a családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet kijelölt szociális 
gondozója által megjelölt időpontban a családsegítő szolgálatnál köteles megjelenni.  
 
3.3. A kapcsolattartási alkalmak gyakorisága az első hat hónap elteltével igény szerint 
csökkenthetőek, azonban azok száma havi egy alkalomnál nem lehet kevesebb. 
 
4.  AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. Az Ügyfél jogosult a szerződés időbeli hatálya alatt a családsegítő 
szolgálat/……………………. civil szervezet által nyújtott támogató szolgáltatásokkal 
kapcsolatosan a menekültügyi hatóság felé észrevételt tenni. 
 
4.2. Az Ügyfél köteles: 
a) lakóhelyét, illetve annak megváltozását a Szerződő Hatóságnak és a családsegítő 
szolgálatnak/……………………. civil szervezetnek bejelenteni, 
b) közreműködni az integrációs szerződésben foglaltak, továbbá a gondozási tervben kitűzött 
célok megvalósításában, 
c) ha munkaviszonnyal nem rendelkezik, álláskeresőként regisztrálni a gondozási tervben 
meghatározott időtartamon belül, 
d) az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan kapcsolatot tartani, részt venni az aktív 
álláskeresésben, 
e) a menekültügyi hatóság és a családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet 
számára 8 napon belül bejelenteni, ha munkaviszonyt létesít a munkaviszony kezdő - valamint 
határozott idejű munkaviszony esetén végső – határnapjának, a munkáltató nevének, 
székhelyének, továbbá a megállapított munkabér összegének megjelölésével, valamint 
f) a családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet által biztosított kapcsolattartási 
alkalmakon (a szerződés első hat hónapja alatt hetente legalább egyszer) megjelenni 
g) a félévente esedékes környezettanulmány elkészítése során közreműködni, ennek keretében 
a környezettanulmány készítőjét lakásába beengedni, számára a szükséges információkat 
megadni. 
 
4.3. Amennyiben az Ügyfél a lakhatási lehetőségek felkutatásában a családsegítő 
szolgálat/……………………. civil szervezet segítségét veszi igénybe, a családsegítő 
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szolgálat/……………………. civil szervezet által felajánlott lakhatási lehetőséget alapos 
indok nélkül nem utasíthatja vissza. 
 
4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt kizárólag indokolt 
esetben változtathatja meg lakóhelyét, így különösen akkor, ha a lakóhely változtatása 
munkavállalás, lakhatás biztosítása, családegyesítés, vagy speciális, egészségügyi, szociális 
intézményi ellátás vagy elhelyezés miatt szükséges. 
 
5.  A  SZERZŐDŐ HATÓSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 
5.1. A Szerződő Hatóság hatósági jogkörében vizsgálhatja az Ügyfél életkörülményeit, 
vagyoni, jövedelmi viszonyait, ennek keretében az Ügyfelet nyilatkozattételre szólíthatja fel, 
illetve helyszíni ellenőrzést végezhet. 
 
5.2. A Szerződő Hatóság köteles: 
a) a családsegítő szolgálat vagy a közreműködő civil szervezet integrációs szerződés alapján 
teljesítendő feladatainak ellátását rendszeresen – a szerződés 4.1. pontja szerinti észrevételt 
kivizsgálása esetétől függetlenül – ellenőrizni, 
b) a családsegítő szolgálat vagy a közreműködő civil szervezet integrációs szerződés alapján 
nyújtott támogató szolgáltatásaival kapcsolatos, 4.1. pont szerinti észrevételt 15 napon belül 
kivizsgálni, annak eredményéről az Ügyfelelet tájékoztatni. 
 
6. ADATSZOLGÁLTATÁS 
 
6.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződésben és a gondozási tervben foglaltak 
teljesülését, a társadalmi beilleszkedés előre haladását a családsegítő 
szolgálat/……………………. civil szervezet figyelemmel követi, és arról hathavonta 
tájékoztatja a Szerződő Hatóságot. 
 
6.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a családsegítő szolgálat/……………………. civil 
szervezet havonta tájékoztatja a Szerződő Hatóságot arról, hogy a szerződésben megjelölt 
lakcímén az Ügyfél fellelhető. 
 
6.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a családsegítő szolgálat/……………………. civil 
szervezet a tudomásszerzéstől számítva haladéktalanul köteles jelezni a Szerződő Hatóság 
felé, amennyiben az integrációs támogatás folyósításának, támogató szolgáltatás 
biztosításának felfüggesztésére, megszüntetésére, továbbá az integrációs szerződés 
felmondására okot adó körülményt észlelt. 
 
7. A SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
BIZTOSÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRE, MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 
 
7.1. Az integrációs szerződés alapján nyújtott szolgáltatások biztosítása felfüggeszthető, ha az 
Ügyfél 
a) legalább 30 napig folyamatosan és önhibájából eredően nem teljesíti az integrációs 
szerződésből rá háruló kötelezettségeket, 
b) vagyonára és jövedelmére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz, 
c) 30 napot meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása szükséges, vagy 
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d) ellen három év vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 
elkövetése miatt büntetőeljárás indult. 
 
7.2. Az integrációs szerződés alapján nyújtott szolgáltatások biztosítása megszüntethető, ha 
a) a 7.1. pont a)-c) pontjában meghatározott valamely körülmény az annak vonatkozásában 
meghatározott határidőt követően is fennáll, 
b) a 7.1. pont a)-d) pontjában meghatározott valamely körülmény miatt a támogatások 
folyósításának, illetve szolgáltatások biztosításának újbóli felfüggesztése válna szükségessé, 
c) az Ügyfelet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, vagy 
d) az Ügyfél jogállásáról lemondott vagy azt a menekültügyi hatóság visszavonta. 
 
7.3. A 7.1. pont d) pontja és a 7.2. pont c) pontja szerinti körülményeket a Szerződő Hatóság 
felhívására az Ügyfél igazolja. 
 
7.4. Amennyiben a szerződés alapján nyújtott támogató szolgáltatások biztosítását a 
családsegítő szolgálat/……………………. civil szervezet – a Szerződő Hatóság 
egyetértésével – megszünteti, a szerződés azonnali felmondásának van helye. 
 
7.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szerződés alapján biztosított támogató szolgáltatások 
biztosításának megszüntetése, ennek alapján a szerződés felmondása következtében az Ügyfél 
jogállására tekintettel további támogatásokra nem jogosult. 
 
8. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
8.1. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy a gondozási terv elkészítését követően az 
abban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően – amennyiben szükséges – jelen 
szerződést a Szerződő Felek módosítják. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a módosítás neki felróható okból elmarad, az 
szerződésszegésnek minősül, amelynek alapján a Szerződő Hatóság hivatalból eljárást indít az 
integrációs támogatás és e szerződés alapján nyújtott támogató szolgáltatások biztosításának 
megszüntetése érdekében.  
 
8.2. Ha a társadalmi beilleszkedés szempontjából lényeges körülményben – így különösen a 
családtagok számában, vagy az egészségi állapotban, munkaképességben – változás 
következik be, a menekült vagy az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság 
egyetértésével az integrációs szerződés kizárólag írásban módosítható.  
 
9. JOGORVOSLAT 
 
Amennyiben a Szerződő Hatóság a jelen szerződésben foglaltakat nem teljesíti, az Ügyfél a 
teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén – a szerződésszegés tudomására 
jutásától számított harminc napon belül – a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bírósághoz 
fordulhat.  
 
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
10.1. Jelen integrációs szerződés 20…. év ………..hónap …. napján lép hatályba és 20……év 
………..hónap …… napjáig hatályos.  
10.2. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.  
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10.3. A jelen szerződés értelmezésére és a szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak. 
10.4. Jelen szerződés – amely …. darab sorszámozott lapból áll – 2 darab eredeti példányban 
készült, amelyből 1 példány a Szerződő Hatóságot, 1 példány az Ügyfelet illeti 
10.5. Az Ügyfél és a Szerződő Hatóság a fenti szerződést elolvasták, értelmezték, és mint 
akaratukkal mindenben egyezőt ismerik el és aláírásukkal hitelesítik. 
10.6. Jelen szerződés mellékletét képezi a házastárs a Metvhr. 5. melléklete szerinti 
hozzájáruló nyilatkozata. 
 
Budapest, 2014. …………………. „         .” 
 
 
 

……………………………            ……………………………….  
              ügyfél                  dr. Végh Zsuzsanna 
               főigazgató 
              nevében és megbízásából 
 

Dr. Ördög István           
               menekültügyi igazgató 

 
  
 


