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1. A Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban használt fogalmak    

a) Pályázó: azon személy vagy szervezet, aki pályázatot nyújt be, a Jelnyelvi Tolmácsok 

Országos Névjegyzékébe felvett, jelnyelvi tolmácsolás végzésére jogosult személyek 

továbbképzési kötelezettségének teljesítése, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, illetve 

képzés megszervezése és megtartása céljából.   

b) Pályázat elbírálására jogosult szervezet: jogszabály alapján a pályáztatás technikai 

lebonyolítását végző, a kijelölési eljárást lefolytató, illetve a pályázati programok tartalmi 

és szakmai megvalósítását ellenőrző szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: Hivatal). 

c) Kijelölés: a Hivatal által lefolytatott pályázati eljárás. Célja: hároméves időtartamra 

szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, illetve képzés megszervezésére és megtartására 

jogosult személy, vagy szervezet által benyújtott pályázatban bemutatott továbbképzés 

kiválasztása, mely továbbképzés megfelel a Rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában 

leírtaknak. 

d) Továbbképző szervezet: A pályázat elbírálására jogosult szervezet által lefolytatott 

kijelölési eljárás eredményeként szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, illetve képzés 

megszervezésére és megtartására jogosult személy, vagy szervezet. 

e) Továbbképzési program: a pályázati kiírásnak megfelelő formai és tartalmi 

követelmények alapján kidolgozott szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, illetve képzés 

gyűjtőneve kijelölés esetén.  

2. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók    

A Pályázati felhívás, illetve a teljes pályázati csomag Budapest Főváros Kormányhivatala 

honlapján: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai, a Jelnyelvi 

Tolmács címszónál, továbbá a Szociális Ágazati Portálról: http://szocialisportal.hu/ jelenik meg.    

3. Pályázati minősítési díj:  

A pályázatot benyújtó továbbképző szervezet valamennyi általa benyújtott pályázati program 

elbírálásáért minősítési díjat köteles fizetni.  A minősítési díj pályázatonként egységesen 15.000 

Forint, melyet Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000 számú 

bankszámlára kell befizetni. Egy adatlap kitöltésével egy pályázati program nyújtható be.   

4. A pályázatok benyújtásának módja    

A pályázatot a pályázó személynek, vagy szervezetnek elektronikus úton, PDF formátumban 

csatolva kell benyújtania a pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervhez, a 

palyazat.kijeloles@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre. Az adatlapot a kötelezően benyújtandó 

mellékletekkel és nyilatkozatokkal egy e-mailben kell megküldeni a megadott e-mail címre. 

5. A pályázatok benyújtásának határideje    

Pályázat benyújtására szolgáló időszak kezdete: 2017. március 1. Ezt követően a pályázat 

benyújtására szolgáló időszak folyamatos.   

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a palyazat.kijeloles@rehab.bfkh.gov.hu e-mail 

címre beérkezik. A pályázat beérkezéséről a Hivatal elektronikus úton visszajelzést ad. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
http://szocialisportal.hu/
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6. A pályázatok érvényességének ellenőrzése    

A benyújtott pályázatot a pályázati eljárás lefolytatására jogosult Hivatal iktatja, és pályázati 

azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a pályázat időtartamán belül a beadást követő 10. napig 

történik meg. A formai ellenőrzés eredményéről a pályázó értesítése elektronikus úton történik a 

pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartó e-mail címére.  

A pályázat formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:  

a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra, 

b) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott adatlap, a szükséges mellékletek és 

nyilatkozatok becsatolásával került benyújtásra, 

c) minősítési díj befizetésének elmulasztása. 

Amennyiben a pályázó a fenti kritériumok közül az a), b) vagy c) pontban, illetve mindháromnak 

nem felel meg, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül befogadásra. 

 

Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázati eljárást lefolytató Hivatal a pályázót egy 

alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel a pályázati adatlapon megadott 

kapcsolattartó e-mail címén. A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés tárhelyre 

érkezésétől számított 8. nap. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás 

módját.  Teljesítettnek az a hiánypótlás minősül, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás 

megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 23:59 óráig) a pályázati eljárás 

lefolytatására jogosult szerv, azaz a Hivatal részére elektronikus úton megküldésre került.   

 

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott módon és az abban megjelölt határidőre tett eleget, úgy további 

hiánypótlásra nincs lehetőség.    

7. A pályázatok értékelési szempontrendszere    

A bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontrendszer alapján dönt:  

 

a) a továbbképzési program jellemzői – kidolgozottsága, a továbbképzés típusának és 

annak keretében feldolgozandó ismeretanyag relevanciája, a különböző kompetenciával 

rendelkező jelnyelvi tolmácsok minél szélesebb körű bevonásának lehetősége, szakmai 

innovációs tartalmak megjelenítése,  

b) a továbbképzés a jelnyelvi tolmácsok szakmai munkájára gyakorolt hatása, elméleti és 

gyakorlati ismeretek alkalmazhatósága a jelnyelvi tolmácsolás során, XXI. századi 

kommunikáció kihívásaira, problémáira adható válaszok a jelnyelvi tolmácsolásban,  

c) a képzési programba bevont előadók, közreműködők szakmai tapasztalata, a képzési 

programban történő közreműködés megalapozottsága,  

d) a továbbképzési programok tárgyi feltételeinek, helyszínének, továbbá az 

akadálymentes környezet bemutatása,  

e) a továbbképzésbe bevont csoportok száma, a csoportok létszáma, a csoport indításának 

tervezett helyszíne. 

 

A továbbképző szerv a továbbképzési programot a minimálisan megjelölt részvevők létszámánál 

alacsonyabban is megtarthatja, de a továbbképzési formák szerint rögzített maximalizált létszámot 

nem haladhatja meg. 
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A pályázat nem támogatható, ha  

a) a pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz 

eleget,  

b) nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,  

c) a képzési programban foglaltak nincsenek összhangban a jelnyelvi tolmácsok 

kompetenciáival, a speciális kommunikációs rendszerek szakmai, módszertani 

kritériumaival és tartalmával, továbbá a választott továbbképzési forma pályázati kiírásban 

rögzített kritériumaival. 

8. Döntés a pályázatokról 

A formai megfelelőség vizsgálatát követően a pályázati dokumentáció átadásra kerül a háromtagú 

döntés előkészítő bizottság tagjai számára, akik a benyújtott dokumentumok alapján javaslatot 

tesznek a pályázatban leírt továbbképzési program kijelölésére, vagy elutasítására. A döntés 

előkészítő bizottságnak 21 nap áll rendelkezésére, hogy javaslatát a Hivatalt vezető 

kormánymegbízott részére eljuttassa. A kormánymegbízott a döntést követő 15 napon belül 

elektronikus úton értesíti a pályázókat a kijelölésről. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az 

elutasítás indoklását. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.  A pályázati 

döntésről szóló értesítések tartalmazzák a kijelölés feltételeit.  

 A Hivatal a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-

mail címen tájékoztatja a Pályázókat a pályázat eredményéről. A kijelölésről szóló értesítés rögzíti 

a továbbképzési program megszervezésére vonatkozó feltételeket. 

 

A kijelölés időtartama alatt a továbbképző szervezet a kijelölésben előírtak szerint jogosult és 

köteles a továbbképzési program megszervezésére. Amennyiben ettől el kíván térni, a Rendelet 

9/B. § (4) bekezdésében előírtak szerint a továbbképző szervezet köteles a Hivatalnak 

elektronikus levélben bejelenti a tervezett módosításokat.  

 

A kijelölést követően a továbbképzési program megtartására tervezett időpont tervezésénél 

figyelemmel kell lenni a Rendelet 9/B. § (2) bekezdésében előírtakra.  

A Hivatal a kijelölés időtartama alatt nyomon követi a továbbképzések megvalósulását. Ha a 

továbbképzés eltér a pályázati kiírásban vagy a kijelölésben foglaltaktól – kivéve a fentiekben 

rögzített előzetes tájékoztatás esetén – a Hivatal felhívja a továbbképző szervezetet a kijelölésben 

foglaltak betartására. Amennyiben a továbbképző szervezet a felhívásban foglaltaknak nem tesz 

eleget, a Hivatal a kijelölést visszavonhatja.  

 

A kijelölés visszavonásának tényét a Hivatal Budapest Főváros Kormányhivatal honlapján 

közzéteszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon történő megjelentetésről is.    

A továbbképző szervezet kijelölésének visszavonása esetén a Rendelet 9/A. § (2) bekezdés 

szerinti időtartam lejártáig, vagyis a kijelölés visszavonásától számított egy évig nem nyújthat be 

pályázatot.  

9. Jogorvoslat    

A kijelölési döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A továbbképző szervezet kifogást 

nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a kijelölési döntés meghozatalára vonatkozó eljárás 

véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba ütközik.   

A kifogásnak tartalmaznia kell:   
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a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást 

tevő képviselője nevét,   

b) a kifogással érintett pályázat azonosításához szükséges adatokat,   

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket, a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel 

megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését.   

A kifogást a Hivatal a kifogás beérkezésétől számított öt napon belül – a kifogás elbírálásához 

szükséges dokumentumokkal együtt az ágazati irányítást gyakorló miniszter részére továbbítja. 

Az ágazati irányítást gyakorló miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon 

belül érdemben elbírálja. Ha a kifogás megalapozott, az ágazati irányítást gyakorló miniszter 

elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként 

azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást 

tevőt írásban értesíti. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének 

vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.  Az ágazati irányítást gyakorló miniszter 

érdemi vizsgálat nélkül – az elutasítás indokainak megjelölésével – elutasítja a kifogást, ha   

a) azt határidőn túl terjesztették elő,   

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő,  

c) az a korábbival azonos tartalmú,   

d) a kifogás nem tartalmazza a kifogás tartalmi elemeit,   

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,   

f) a kifogás benyújtásának nincs helye,  

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás 

megismétlésével nem orvosolható.    

10. A kijelölés 

  A Hivatal a kijelölési döntésről szóló értesítést 15 napon belül megküldi a továbbképző szervezet 

részére.  A kijelölésről szóló értesítésben a Kormánymegbízott értesíti a továbbképző szervezet 

képviselőjét a kijelölt továbbképzési program megszervezésére vonatkozó feltételekről, így a 

továbbképzési program címéről, engedélyszámáról, a képzés időtartamának óraszámáról, a 

kijelölés érvényességének időtartamáról, a közzétételről szóló tájékoztatásról.  

A közzététel kapcsán a Hivatal a Rendelet 9/A. § (5) bekezdése alapján a pályázatban becsatolt 

hozzájáruló nyilatkozatban megadott adatokat megjelenteti a Hivatal honlapján 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai, a Jelnyelvi Tolmács 

címszónál, továbbá a Szociális Ágazati Portálon: http://szocialisportal.hu/.    

11. A továbbképzési program lebonyolításának ellenőrzése   

A továbbképző szervezet a továbbképzés befejezését követő tizenöt napon belül beszámolót készít 

a továbbképzés megvalósításáról. A beszámoló az alábbi elemeket tartalmazza: 

a) a továbbképzés időpontjára, helyszínére, időtartamára vonatkozó információkat,  

b) a továbbképzésen résztvevők számát, az aláírt jelenléti ívek hitelesített másolatát, 

c) amennyiben a képzés számonkéréssel zárult, az arról készült jegyzőkönyvek hitelesített 

másolatát, 

d) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolások átvételét igazoló dokumentum hitelesített 

másolatát, 

e) a továbbképzés értékelő kérdőíveinek másolatát.  

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-nyomtatvanyai
http://szocialisportal.hu/
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A Hivatal a pályázatban és a kijelölési döntésben rögzítettek szerinti továbbképzési program 

megvalósításának folyamatát előzetes bejelentés nélkül lefolytatott helyszíni szemle keretében 

ellenőrizheti.  A továbbképző szervezet az ellenőrzések során köteles együttműködni az 

ellenőrzést végző Hivatallal, biztosítani, hogy a kijelölés időtartamában, továbbá a kijelölési 

időtartam lejártát követő egy éven belül a továbbképzési programok teljes anyaga rendelkezésre 

álljon.   

12. Iratbetekintés szabályai    

A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai alapján lehetséges. Az eljárás 

során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő azokba betekinthet, 

arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet.    

13. Egyéb tudnivalók    

A pályázati csomag dokumentumai:  

a) Pályázati felhívás,   

b) Pályázati útmutató,   

c) Pályázati adatlap. 

 

A pályázat során felvilágosítást nyújtó munkatársak elérhetősége:  

 

Munkatárs neve: Telefonszáma: E-mail címe: 

Kiss Zsuzsanna 06-1/462-66-43 kisszs@nrszh.hu 

Horváth Éva 06-30/584-56-06 Horvath.Eva@nrszh.hu 

14. Kitöltési útmutató a Pályázati adatlaphoz   

A jelnyelvi tolmácsolást nyújtó személyek továbbképzésével kapcsolatos szabályokat a hatályos 

38/2011. (VI.29.) NEFMI rendelet a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről (a 

továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amelyet az ADATLAP kitöltése előtt célszerű gondosan 

áttanulmányozni. 
 

Az ADATLAPOT és az adatlapban megjelölt csatolandó nyilatkozatokat PDF formátumú 

csatolmányként kell megküldeni elektronikus úton, egyazon levélben Budapest Főváros 

Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya elektronikus e-mail címére: 

  

palyazat.kijeloles@rehab.bfkh.gov.hu 

 

mailto:palyazat.kijeloles@rehab.bfkh.gov.hu
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I. A továbbképzési programot benyújtó adatai 

I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai:   

Mellékletként benyújtandó a pályázó szervezet létesítését/működését igazoló dokumentum 

másolata, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói engedély másolata.  

 

I. 2. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) képviselőjének  

adatai: 

Mellékletként benyújtandó a pályázó személy, vagy szervezet aláírási címpéldányának 

hitelesített másolata. 

 

I. 3. A továbbképzési program lebonyolításáért felelős személy adatai: 

Azt a kontaktszemélyt kell megjelölni, aki a szervezési feladatot ténylegesen ellátja, 

elérhetősége folyamatosan biztosított. A kapcsolattartás érdekében szükséges a pontos e-

mail, telefon, és/vagy mobil elérhetőség is. 

Az adatokban bekövetkezett változás esetén a Hivatalt értesíteni szükséges. 

 

Csatolandó a kontaktszemély saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy a Rendelet 9/A. § (5) 

bekezdésében meghatározottak teljesülése érdekében hozzájárul nevének, elérhetőségének a 

Hivatal saját honlapján történő megjelenítéséhez, továbbá a Szociális Ágazati Portálon 

történő közzétételhez. 

 

I. 4.  A továbbképzési programot benyújtó szervezet képviselőjének nyilatkozata: 

Csatolandó a pályázó képviselőjének saját kezűleg aláírt nyilatkozata Rendelet 9/A. § 

(5) bekezdése alapján, hogy hozzájárul – kijelölése esetén – a továbbképző szervezet nevének 

és elérhetőségének, a továbbképzések címének, óraszámának, valamint a továbbképzések 

időpontjával, helyszínével, díjával és tervezett létszámával kapcsolatos adatok a Hivatal 

honlapján és a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéhez.  

 

I. 5. A minősítési díj befizetése: 

A pályázat benyújtásakor mellékletként benyújtandó a minősítési díj befizetését igazoló 

bizonylat másolata! Tekintettel arra, hogy egy pályázati adatlapon egy továbbképzési program 

nyújtható be, ezért minden kitöltött és benyújtott pályázati program után fizetendő a 15.000 

Ft minősítési díj. A pályázati adatlapon meg kell adni, hogy a befizetett összegről milyen 

névre kell a Hivatalnak kiállítania a számlát.   

A minősítési díj esetében a befizetés megjegyzés rovatában minden esetben kérjük 

feltűntetni a továbbképzési program címét, a számlát igénylő adószámát/ adóazonosító 

számát. 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala bankszámla száma: 10023002-00299592-00000000 

 

II. A továbbképzési programra vonatkozó adatok 
 

II. 1. A továbbképzési program címe:  

A kijelölt továbbképzési program címe a Rendelet 9/A. § (5) bekezdése alapján a Hivatal 

honlapján, továbbá a Szociális Ágazati Portálon  megjelenítésre kerül, ezért célszerű rövid, a 

program tartalmát kifejező címet választani. A továbbképzés címének egyértelműen 

utalnia kell a választott témakörre, a továbbképzés tartalmára.  
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II. 2. A 2013. évi LXXVII. törvény alapján a pályázó rendelkezik-e felnőttképzési 

tevékenység végzéséhez azonosító adatokkal: 

Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázó a 2013. évi LXXVII. törvény 

alapján felnőttképzési tevékenység végzéséhez azonosító adatokkal rendelkezik. 

 

Amennyiben rendelkezik vele, mellékletként csatolandó az NMH vagy az NSZFH 

határozatának másolata.  

 

II. 3. A továbbképzési program típusa: 

Továbbképzés típusaként csak egyféle típus jelölhető meg, melyet aláhúzással szükséges 

rögzíteni. 

 

II. 4. Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén annak típusa: 

Szakmai személyiségfejlesztés konkretizálásának, a csoportmunka megnevezésének pl. 

kiégés elleni tréning, esetmegbeszélés stb. helye. Specifikum határozza meg a továbbiakban, 

hogy a fejlesztés tartalma, a folyamat időrendje, a felhasznált eszközök és a személyközi 

kommunikációs formák milyenek lehetnek.  

 

II. 5. A továbbképzési program célja, tartalma: 

A továbbképzési program céljának, tartalmának rövid, tömör megfogalmazása maximum 

100 karakterben ajánlott.  

A program célja nem lehet azonos a program címével, azonban a program céljának, rövid 

tartalmi leírásának összhangban kell lennie a címmel és a megnevezett célcsoporttal. Ez a 

rövid összefoglaló kerül ugyanis megjelenítésre a Hivatal honlapján és a Szociális Ágazati 

Portálon történő közzétételben. Ezzel is segítve a továbbképzés iránt érdeklődők 

tájékoztatását.  

 

II. 6. A továbbképzésen résztvevő által fizetendő részvételi díj: 

Kijelölés esetén a honlapon történő megjelenítésben ez az összeg kerül közzétételre. A 

részvételi díj meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a részvételi díj összegétől 

magasabb összeget nem lehet elkérni a résztvevőktől a megvalósítás során.  

 

II. 7. A továbbképzési program szakmai követelményeinek besorolása: 

 

II. 7. 1. A továbbképzési program célcsoportja szerinti besorolása: 

A Rendelet által meghatározott jelnyelvi tolmács szakképesítési formák közül meg kell 

jelölni azt a képzési típust, mellyel rendelkezők részére a továbbképzés javasolt. 

 

II. 7. 2. A továbbképzési program speciális kommunikációs rendszerek szerinti besorolása: 

A Rendelet által meghatározott speciális kommunikációs formák közül meg kell jelölni azt a 

tolmácsolási típust, melynek gyakorló szakemberei részére a továbbképzés javasolt. 

 

II. 8. A továbbképzés időtartama: 

A továbbképzés időtartamát, a továbbképzés típusának megfelelően szükséges 

meghatározni. A pályázati kiírásban került rögzítésre, hogy a Rendeletben megjelölt 

szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, illetve képzés kapcsán mely altípusba sorolható 

továbbképzési formákhoz milyen időkeret került meghatározásra. Amennyiben a pályázatban 

megadott óraszám nem az adott képzési formához rendelt időkeretben kerül megjelenítésre, 

az formai hibának minősül.   
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       A tanfolyam elméleti és gyakorlati órákat egyaránt tartalmaz. Ezek arányának javasolt  

       megoszlása 70 % elmélet és 30 % gyakorlat. Az elméleti és gyakorlati órák   

       bármelyikének hiánya hibának minősül.  

  

II. 9. A több alkalomból álló továbbképzés intenzitása: 

Itt kell megjelölni, hogy a továbbképzés milyen intenzitással kerül megszervezésre. A 

továbbképzés intenzitása természetesen a képzés jellegétől és célcsoportjától függően 

határozható meg. Pl. 36 óra: két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 óra.  

 

II. 10. A továbbképzés teljesítésének a feltételei: 

Ebben a pontban kell megjelölni a több alkalomból álló továbbképzések esetében a 

maximális hiányzás mértékét. Ha a továbbképzésen résztvevő ugyanis túllépi ezt a 

mértéket, a továbbképzés szervezője nem állíthat ki számára részvételről szóló igazolást.  

 

Tanfolyam típusú továbbképzési program esetében itt kell meghatározni a számonkérés 

módját is, ennek hiánya formai hibának minősül. Csatolni szükséges a szakmai tanfolyam 

lezárásaként történő számonkérés választott formájának tervezett dokumentációját. (Pl. 

teszt kérdéssora, záró tanulmány témaköreinek megjelölése, stb.) 

 

II. 11. Az indítandó továbbképzésre vonatkozó információk: 

 

II. 11. 1. Tervezett továbbképzés csoport szerinti létszáma: 

Itt kell meghatározni egy csoportra vonatkozóan a minimum és maximum létszámot. A 

meghatározott minimum létszám esetén a továbbképzés szervezője köteles indítani a 
csoportot, a képzési forma szerint meghatározott maximum létszám nem léphető túl. A 

maximum létszámot meghaladó jelentkezés esetén újabb csoport indítása szükséges. 

 

II. 11. 2. Tervezett továbbképzés az indítás konkrét helyszíne és időpontja szerint: 

Az a továbbképző szervezet, aki meghatározott helyszínen és időpontban szervezi meg 

továbbképzését, az a rovatnak a kitöltésével a tervezett települést jelölje meg.  

Az indítás időpontjának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a továbbképzési 

program a kijelölését követően a Rendelet 9/B. § (1) bekezdésében előírt, Hivatal felé 

történő tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően indítható.  

 

II. 11. 3. Tervezett továbbképzés indítás megyék szerint: 

Az a továbbképző, aki egy vagy több megye bármely településén vállalja a továbbképzési 

program megszervezését, itt tudja bejelölni.  

 

II. 11. 4. Tervezett továbbképzés indítás országosan: 

 

A továbbképzést szervező az igen megjelölésével vállalja, hogy felmerülő igények alapján 

az ország bármely településén megszervezi továbbképzési programját. Amennyiben nem 

vállalja akkor húzza alá a ”nem” szót. 

 

II. 12. A továbbképzési program benyújtását megelőző igényfelmérés: 

A program benyújtását megelőzően célszerű összegyűjteni a szakterületen dolgozók 

továbbképzési igényeit, illetve felmérést végezni, hogy a tervezett program iránt van-e 

érdeklődés. Ezzel megelőzhető, hogy a program jelentkezés hiányában elmaradjon. Ha 

az igényfelmérés írásban történt, itt írja le az igényfelmérés módját, eredményét. Amennyiben 
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írásbeli igényfelmérést végzett, az igényfelmérés írásban történt, annak dokumentumát 

csatolni szükséges. 

 

II. 13. A továbbképzési program lebonyolítása során alkalmazandó elégedettségi vizsgálat 

formája és módja: 

A résztvevők továbbképzési programmal kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából 

alkalmazandó kérdőív tartalmi elemei:  

személyi feltételek, infrastrukturális-tárgyi feltételek, továbbképző szervezetnek a képzés 

megszervezésével összefüggő tevékenysége, a továbbképzés színvonala, valamint a 

közvetített ismeretek/készségek alkalmazhatósága, és: 

tanfolyam típusú továbbképzéseknél: képzéshez biztosított tananyag színvonala, elsajátított 

új ismeretek ellenőrzésére alkalmazott módszerek. 

 

Kérjük, szíveskedjen csatolni az elégedettségvizsgálat kérdőívét. 

 

Tanfolyam típusú továbbképzésénél a részletes tematikába illessze be az 

elégedettségvizsgálat kérdőívének kitöltési időpontját! 

III. A továbbképzés tartalmára, személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó 

információk: 

III. 1. A továbbképzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: 

A III. 1. pont részletes kitöltése mellett szükséges, hogy az adatlap alján megjelölt, a 

továbbképzés típusának megfelelő dokumentumok mellékelve legyenek! 

 

Csatolandó dokumentumok: 

Valamennyi továbbképzési programtípushoz csatolandó:  

- az előadó/konzulens/műhelyvezető/tréner nyilatkozata, hogy  

o a képzési programban – kijelölés esetén – a pályázatban leírtak szerint vállalja 

a közreműködést a kijelölés teljes, vagy rész időtartama alatt,  

o a továbbképzési programban általa vállalt előadás/konzultáció/műhelymunka 

vezetéséhez szükséges kompetenciával rendelkezik, melyet rövid szakmai 

önéletrajza bemutatásával igazol, 

o hozzájárul a pályázatban, illetve a képzés során megjelenített adatai Hivatal 

által történő kezeléséhez. 

Szakmai műhelytalálkozó, workshop esetén csatolandó a szakmai műhely meghívóterve (a 

fórumok tervezett időpontjainak meghatározásával). 

 

Külföldi vagy hazai tanulmányút esetén csatolandó a tanulmányozandó módszer leírása, 

illetve az úti célként megjelent intézmény/szolgáltató specifikációja, ami alapján rá esett a 

választás.  

Szakmai tanfolyam esetén csatolandó az előadások részletes tematikája. 

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén csatolandó a tréner/trénerek szakmai 

képesítését, a tréning vezetésére való jogosultságát igazoló dokumentum(ok) másolata.  

Szakmai tanácskozás esetén csatolandó a tanácskozás meghívóterve.  

  

III. 2. A továbbképzés szervezésének tárgyi feltételei: 

Írja le a továbbképzés tárgyi feltételeit. A továbbképzés eredményes lebonyolításához 

hozzátartozik a résztvevők számához igazodó, optimális nagyságú terem, a képzés 

jellegétől függő berendezéssel és a képzést segítő technikai eszközök alkalmazásával. 
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Külföldi vagy hazai tanulmányút típusú továbbképzés esetében: szükség szerint. 
 

A továbbképzési tevékenység (tanfolyam, személyiségfejlesztő tréning, tanácskozás, 

szakmai műhely típusú továbbképzés) folytatásához szükséges minimálisan biztosítandó 

tárgyi feltételek: 

 
a) táblázat 

 

I. 

 
Helyiségek Mennyiségi mutató Megjegyzés 

1. 

  

 

Tanterem/előadóterem 
Képzési helyszínenként és 

csoportonként 1 db 

A terem alapterülete min.: 1,5 

m2/fő 

2. 

 
Nemenkénti illemhely 

Képzési helyszínenként min. 1 db 

(résztvevők létszámának 

figyelembevételével) 

Szükség szerint 

Akadálymentesített 

(fogyatékkal élő résztvevő 

esetén) 

 

 

b) táblázat 

 

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai 

II Eszköz, berendezés Mennyiségi mutató Megjegyzés 

1. Tanfolyam típusú 

továbbképzéseknél: 

Tanulóasztalok 

Egyéb típusú 

továbbképzéseknél: 

szükség szerint 

Résztvevők létszámának 

figyelembevételével 
Szükség szerint 

akadálymentesített 

berendezési tárgyak 

 

(fogyatékkal élő résztvevő 

esetén) 

2. Tanári/előadói asztal 

 

Tantermenként/előadótermenként 1 

db 

3. Székek vagy írólapos 

székek 

Résztvevők/oktatók létszámának 

figyelembevételével 

4. 
Tábla és/vagy flipchart 

Tantermenként/előadótermenként 1 

db 
 

5. Számítógép internet 

hozzáféréssel 
Szükség szerint  

6. Álló- és 

mozgóképvetítő 

eszköz/projektor 

Szükség szerint  

7. 
Egyéb eszközök Szükség szerint  

 

A helyiségeknek meg kell felelniük a nemzeti szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal 

azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban foglaltaknak, továbbá az 

építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi jogszabályokban előírt 

követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak. 

 

A továbbképzés lebonyolítására szolgáló helyiségekben a megvilágításnak és légcserének, 

hőmérsékletnek meg kell felelnie az oktatási intézményekre előírt szabályoknak, vagy az 

azokkal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak. 
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A pályázati adatlapon megadott tervezett továbbképzési helyszínek tárgyi feltételei 

meglétéért a továbbképzési programot megszervező továbbképző szervezet képviselője 

felel. 

 

III. 3. A továbbképzésen a résztvevők számára átadott oktatási segédanyagok felsorolása: 

Azokat az oktatási segédanyagokat kell felsorolni, illetve mellékelni, amelyek a résztvevők 

számára térítésmentesen, végleges átadásra kerülnek a továbbképzés során. 

Mellékletként csatolandó a továbbképzés keretében térítésmentesen rendelkezésre 

bocsátandó dokumentumok, kiadványok, stb. egy példánya.  

 

IV. A program tartalmának részletes kifejtése: 

Fejtse ki röviden, minimum 15 sorban, maximum 25 sorban a program tartalmát. 

 

Lényeges, hogy az adatlapon az egyes pontokban szereplő adatok, tartalmak 

összhangban legyenek az adatlap többi pontjában szereplő adatokkal, tartalmakkal, 

továbbá a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban rögzített kritériumokkal. 
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15. Segédlet az önellenőrzéshez 
Formai hibának minősülnek az itt felsoroltak, melyek fennállása a pályázat elutasítását vonhatja 

maga után.   

 

 ha a program nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek; 

 

 a pályázati minősítési díj befizetésének elmulasztása;  

 

 a pályázati adatlap tartalmának kitöltésére kézzel írottan került sor – kivéve az aláírást; 

 

 a pályázati adatlap kitöltöttségének hiányosságai: 

o a továbbképzési program típusaként nem, vagy több továbbképzési típus 

megjelölése, 

o a továbbképzési program időtartama eltér a pályázati kiírásban megadott képzési 

formához rendelt időkeretben meghatározott óraszámtól, 

o tanfolyami képzési forma esetén az elméleti és gyakorlati órák bármelyikének 

hiánya,  

o tanfolyami típusú továbbképzési program esetén a számonkérés módja 

meghatározásának elmulasztása, 

o a továbbképzési program tematikája, vagy egyéb lényeges, a kitöltési útmutatóban 

kiemelt tartalmi eleme hiányzik, 

o a tanfolyami program nem tartalmaz elméleti és gyakorlati órákat,   

o a tanfolyami program nem tartalmaz számonkérést; 

 

 az adatlapon megjelölt csatolandó mellékletek, nyilatkozatok hiánya: 

o a pályázó szervezet létesítését/működését igazoló dokumentum hitelesített 

másolata, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata,  

o a pályázó személy, vagy szervezet aláírási címpéldányának hitelesített másolata, 

o a kontaktszemély nyilatkozata adatai, elérhetősége honlapon történő 

megjelentetéséhez történő hozzájáruláshoz, 

o a pályázó képviselőjének nyilatkozata, hogy kijelölés esetén hozzájárul a Rendelet 

9/A. § (5) bekezdésben felsorolt adattartalom a Hivatal honlapján megjelenítéshez, 

és Szociális Ágazati Portálon történő közzétételhez, 

o szakmai tanfolyam esetén a számonkérés választott formájának tervezett 

dokumentuma,   

o írásban történt igényfelmérés esetén az igényfelmérés dokumentuma,  

o elégedettségvizsgálat tervezett kérdőíve,  

o valamennyi továbbképzési programtípushoz csatolandó az 

előadó/konzulens/tréner/műhelyvezető nyilatkozata  

 a továbbképzési programban történő közreműködéshez kijelölés esetén,  

 a vállalt feladat végzéséhez szükséges kompetenciák meglétéről, - melyet 

szakmai önéletrajz rövid bemutatásával támaszt alá,  

 a pályázatban megjelenített adatai Hivatal által történő kezeléséhez, 

o szakmai műhelytalálkozó, workshop esetén a meghívóterv (a fórumok tervezett 

időpontjainak meghatározásával), 

o külföldi vagy hazai tanulmányút esetén a tanulmányozandó módszer leírása, az úti 

cél specifikációjának indoklása,  

o szakmai tanfolyam esetén az előadások részletes tematikája,  
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o szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a tréner(ek) szakmai képesítését, 

továbbá a tréning vezetésére való jogosultságot igazoló dokumentum másolata, 

o szakmai tanácskozás esetén a tanácskozás meghívó terve, 

o a továbbképzésen résztvevők számára átadásra kerülő segédanyagok egy példánya.  

 

A formai hibás minősítési adatlapok nem kerülnek szakmai, tartalmi értékelésre! Utólagos 

hiánypótlásra nincs lehetőség azon hiányosságok, hibák esetében, melyek külön megjelenítésre 

kerültek a 15. Segédlet az önellenőrzéshez, című fejezetben. Amennyiben az adatlapon rögzített, 

de a fenti listákban nem jelölt hiányosság a formai ellenőrzés keretében feltárásra, a Hivatal 

hiánypótlására történő felhívás keretében, határidőn belül a hiányosság pótolható egy alkalommal. 

Az adatlap benyújtása előtt önellenőrzés céljából tanácsos kitölteni az Ellenőrző listát, így 

megbizonyosodhat arról, hogy minden szükséges dokumentumot csatolt a pályázat mellé.  

 

Az Ellenőrző listát nem kell az Adatlaphoz csatolni. 
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16. Ellenőrző lista 
 

 A pályázat számítógéppel kitöltött, PDF formátumban szkennelve kerül a 

palyazat.kijelölés@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre csatolásra. 

 

Csatolandó mellékletek listája: 

 a pályázó szervezet létesítését/működését igazoló dokumentum hitelesített másolata, 

egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata,  

 a pályázó személy, vagy szervezet aláírási címpéldányának hitelesített másolata, 

 a kontaktszemély nyilatkozata adatai, elérhetősége honlapon történő megjelentetéséhez 

történő hozzájáruláshoz, 

 a pályázó képviselőjének nyilatkozata, hogy kijelölés esetén hozzájárul a Rendelet 9/A. 

§ (5) bekezdésben felsorolt adattartalom a Hivatal honlapján megjelenítéshez, és Szociális 

Ágazati Portálon történő közzétételhez, 

 szakmai tanfolyam esetén a számonkérés választott formájának tervezett dokumentuma,   

 írásban történt igényfelmérés esetén az igényfelmérés dokumentuma,  

 elégedettségvizsgálat tervezett kérdőíve,  

 valamennyi továbbképzési programtípushoz csatolandó az 

előadó/konzulens/tréner/műhelyvezető nyilatkozata  

 a továbbképzési programban történő közreműködéshez kijelölés esetén,  

 a vállalt feladat végzéséhez szükséges kompetenciák meglétéről, - melyet 

szakmai önéletrajz rövid bemutatásával támaszt alá,  

 a pályázatban megjelenített adatai Hivatal által történő kezeléséhez, 

 szakmai műhelytalálkozó, workshop esetén a meghívóterv (a fórumok tervezett 

időpontjainak meghatározásával), 

 külföldi vagy hazai tanulmányút esetén a tanulmányozandó módszer leírása, az úti cél 

specifikációjának indoklása,  

 szakmai tanfolyam esetén az előadások részletes tematikája,  

 szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a tréner(ek) szakmai képesítését, 

továbbá a tréning vezetésére való jogosultságát igazoló dokumentum(ok) másolata, 

 szakmai tanácskozás esetén a tanácskozás meghívó terve, 

 a továbbképzésen résztvevők számára átadásra kerülő segédanyagok egy példánya.  

 

 

Az ellenőrzési lista az önellenőrzést segítendő célzattal készült, NEM csatolandó eleme a 

pályázatnak.    
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