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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

jelnyelvi tolmácsok továbbképzésének szervezésére 

 

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Jtv.) 8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység végzésére jogosult 
személyek, a370/2017. (XII. 8.) Korm. rendeleta Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről(a 
továbbiakban: Rendelet) alapján felvételt nyernek a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe.  

A Rendelet9. § (4) bekezdés előírja, a 8. § (1)bekezdés szerint elismerendő továbbképzések 
megtartását, az arra jogosult személyek, szervezetek által. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet25. § (6) bekezdésében előírtak alapján Budapest Főváros 
Kormányhivatala jogosult (a továbbiakban: Hivatal) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén (a 
továbbiakban: Névjegyzék) szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok 
ellátására. 

A Hivatala Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti kijelölésre feljogosító rendelkezés alapján a Rendelet 9. 
§ (4) bekezdésben hivatkozott pályázatot hirdet jelnyelvi tolmácsok továbbképzését biztosító 
szakmai konzultációt, tapasztalatcserét, illetve ké pzést kidolgozó, képzési programmal 
rendelkez ő és azt lebonyolító személyek, szervezetek befogadá sára  (a továbbiakban: 
kijelölésére).   

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. A pályázat célja : A jelnyelvi tolmácsolást nyújtó személyektovábbképzési kötelezettségének 
teljesítése céljából továbbképzések szervezésére jogosult személyek, szervezetek (a továbbiakban: 
továbbképző szervezet)által szervezett és a pályázatban feltüntetett programokkijelölése hároméves 
időtartamra. 

2.Pályázati min ősítési díj (a továbbiakban: minősítési díj): a pályázati programok elbírálásáért 
minősítési díjat kell fizetni. A minősítési díj pályázatonkéntegységesen 15.000 Forint , melyet a 
pályázónak a pályázat benyújtását megelőzően Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-
00299592-00000000 számú számlájára kell befizetni . 

3. Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be az a továbbképző szervezet, aki vállalja, hogy a pályázati 
kiírásnak megfelelő formai és tartalmi követelmények szerint kidolgozott szakmai konzultációt, 
tapasztalatcserét, illetve képzést (a továbbiakban: továbbképzési program) szerveza Jtv. 8. § (1) 
bekezdésben megjelölt jelnyelvi tolmácsolási tevékenységet végző személyek részére.  

4. A pályázat benyújtásának módja:  A pályázatot a pályázó személynek, vagy szervezetnek 
elektronikus úton kell benyújtania a pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervhez, a 
palyazat.kijeloles@rehab.bfkh.gov.hu  e-mail címre.   

5. A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokum entumok:  
a) apályázó személy, vagy szervezet működési jogosultságát, tevékenységének gyakorlási 
jogosultságát igazoló dokumentum, 
b) a pályázó szervezet aláírási címpéldányán feltüntetett vezetőjének (képviselőjének), 
magánszemély esetében a saját kezűleg aláírt nyilatkozata, miszerint a továbbképzés 
megvalósítását kijelölés esetén a kijelölésről szóló értesítésben és a pályázatban bemutatott 
módon kívánja megvalósítani,  
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b) a továbbképzési program személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása,   
c) a továbbképző szervezet által kidolgozott továbbképzési program leírása, 
d) a képzési programban közreműködő személyek előzetes nyilatkozata arról, hogy a képzési 
programban –kijelölés esetén –a pályázatban leírtak szerint vállalja a közreműködést a 
kijelölés teljes, vagy rész időtartama alatt, 
e) a továbbképző szervezet írásbeli hozzájárulásaa Rendelet 9. § (5) bekezdésében előírt 
adatoknak a Hivatal honlapján és a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéhez.  

 
6. A pályázat 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. 
 
7. A pályázat érvényességének ellen őrzése:  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. napigtörténik meg. A formai ellenőrzés eredményéről a 
pályázó értesítése elektronikus úton történik.  
 
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) a pályázati díj befizetésénekigazolása. 

Amennyiben a pályázó a fenti kritériumok közül az a), b) vagy c) pontban, illetve mindháromnak nem 
felel meg, a hivatal egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázati adatlapon megadott 
kapcsolattartó e-mail címén a pályázót. 

 
8. Hiánypótlás módja: 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.    
 
9. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempont rendszer :  

a) a továbbképzési program jellemzői – így a különböző kompetenciával rendelkező jelnyelvi 
tolmácsok minél szélesebb körű bevonásának lehetősége, 
b) a továbbképzésnek a jelnyelvi tolmácsok szakmai munkájára gyakorolt hatása,  
c) a képzési programba bevont előadók, közreműködők szakmai tapasztalata, a képzési 
programban történő közreműködés megalapozottsága. 
 

10. 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 magyar jelnyelv, valamint a speciális kommunikációs rendszerek, a 
jelnyelvi tolmácsolás szakmai, módszertani kritériumaival és tartalmával, továbbá a választott 
továbbképzési forma pályázati kiírásban rögzített kritériumaival. 
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11. Döntési eljárás : a pályázatot egy háromtagú döntés előkészítő bizottságtekinti át,– melynek tagja 

a)az ágazati minisztérium által delegált személy, 
b)a Hivatal kijelölt tisztviselője, 
c)a Rendelet 9. § (4) bekezdésben hivatkozott Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. Jelnyelvi Programirodája által delegált személy, aki kikéri a Jelnyelvi 
Tolmácsok Országos Szövetségének véleményét. 

 
A döntés előkészítő bizottság a pályázatot, a továbbképző szervezet által benyújtott és kijelölésre 
javasolt képzési programok listájáta formai megfelelésére irányuló vizsgálat lezárását követő 21 napon 
belüljavaslatával látja el, és döntésre terjeszti fel a Kormánymegbízott részére, aki 15 napon belül dönt 
a kijelölésről.  

A Hivatal a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. A pályázati döntésről 
szóló értesítések tartalmazzák a kijelölés feltételeit.  

Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását. A döntés ellen jogorvoslati kérelem 
benyújtásának helye nincs. A pályázó azonban kifogással élhet a döntés kézhezvételét követő 8 
napon belül, ha a pályázati eljárásra, a kijelölési döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye 
szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba ütközik.  

12. A kijelölés:  A Kormánymegbízott a döntés előkészítő bizottság javaslata alapján dönt a 
kijelölésről. A kijelölésr ől szóló értesítés tartalmazza a továbbképzési program megszervezésére 
vonatkozó feltételeket, a továbbképzési program címét, engedélyszámát, a képzés időtartamának 
óraszámát, a kijelölés érvényességének időtartamát, a közzétételről szóló tájékoztatást.    

 

II. SZAKMAITARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

1. A pályázat szakmai célja: A jelnyelvi tolmácsok továbbképzési időszakonkénti legalább 60 órában 
szakmai konzultáción, tapasztalatcserén, illetve képzésen történő részvételére alkalmas 
továbbképzési programok kidolgozása, és pályázatban rögzített módon történő lebonyolítása, mellyel 
a célcsoport a rá vonatkozó jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségének eleget tesz.   

A célcsoport: A Rendelet 2. § (1) bekezdésében előírt képzések célcsoportja az alábbi 
szakképesítésekkel, rész-szakképesítésekkel, szakképesítés-ráépüléssel vagy 
bizonyítványokkalrendelkező jelnyelvi tolmácsok, akik magyar jelnyelven, ésa Jtv. mellékletében 
felsorolt valamely speciális kommunikációs rendszer vagy rendszerek alkalmazásával tolmácsolnak:  
 
Képesítési követelmények: 

a) a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről szóló 8/1983. (VI. 15.) MM–EÜM együttes 
rendelet alapján kiállított szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány, 
b) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 
alapján kiadott 52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 
c) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 
223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 
azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 31 02 
azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, 
d) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 
0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 
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azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 52 01 
azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, 
e) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 
azonosító számú jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 azonosító számú 
jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-
szakképesítés, vagy 
f) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 
Jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés 
vagy 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés. 

 
Speciális kommunikációs rendszerek:  

a)taktilis jelnyelv: a jelnyelvi jelek átadása kéz a kézbe történő jeleléssel, mely esetben az 
üzenet közlője a siketvak személy keze alatt jelel; 
b)jelesített magyar nyelv: olyan mű nyelvrendszer, amely a magyar nyelv nyelvtani eszközeit 
használja fel; hangzó vagy nem hangzó artikulálás kíséri; az egyes magyar szavak 
kifejezésével egyidejűleg, a kéz mozdulatainak és pozitúrájának segítségével jelennek meg a 
magyar nyelv megfelelő jelei; 
c)ujjábécé: a kéz ujjainak és tenyerének formálásával, valamint azok pozíciójának 
segítségével jeleníti meg a magyar ábécé egyes betűit; az ujjábécé a magyar jelnyelv és a 
jelesített magyar nyelv szerves része; olyan idegen eredetű szavak betűzéséhez, illetve 
szakkifejezések és fogalmak jelelésére használják, amelyeket a magyar jelnyelv nem tud 
megfelelően kifejezni; 
d)daktil tenyérbe jelelése: a magyar daktil ábécé kézjeleit, ami a kéz ujjainak és tenyerének 
formálásával, valamint azok pozíciójának segítségével jeleníti meg a magyar ábécé egyes 
betűit, a közlő fél, az információt befogadó személy tenyerének érintésével, jól érzékelhető és 
differenciálható módon adja át az információkat; 
e)magyar nyelvű beszéd vizualizálása: az egyes magyar szavak szájjal történő, tisztán 
érzékelhető artikulálása, amely lehetővé teszi vagy megkönnyíti a hangzó beszédnek szájról 
történő leolvasását azon személy számára, aki a magyar nyelvet elsajátította és 
kommunikációs eszközként a szájról olvasást részesíti előnyben; 
f)magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása: a beszédnek írásos formába történő 
átalakítása reális időben, az igényeknek megfelelően – szükség szerint – nagyobbított 
betűkkel vagy Braille-írással; 
g)Lorm-ábécé: olyan tenyérérintéses ábécé, amely meghatározott mozdulatok és érintési 
formák segítségével rajzolja a közlést fogadó személy tenyerébe és ujjaira az egyes betűket; 
h)tenyérbe írás: a nyomtatott magyar nagybetűknek általában a közlést fogadó személy 
tenyerébe történő írása; 
i)Braille-írás: speciális, kitapintható írásmód, amelyben a betűket, számokat és írásjeleket a 
papír síkjából kiemelkedő, hatpontos rendszerben elhelyezett pontok alkotják; 
j)Braille-írás taktilis formája: a magyar ábécé betűinek érintéses formájú ábrázolása a közlést 
fogadó személy kezének két ujján, illetve kezeinek több ujján, a Braille írás kódolt 
jelrendszerének segítségével; 
k)Tadoma vibrációs módszer: a hangzó beszédnek a beszélő személy hangszálai 
rezgésének, továbbá alsó állkapcsa és ajkai mozgásának, valamint arcának tapintása általi 
érzékelése. 

 
2. A kijelölésre vonatkozó feltételek:  A pályázó – kijelölés esetén –jogosultságot szerez a 
kijelölésben rögzített feltételek szerinti továbbképzés megtartására, a kijelölésről szóló döntésben 
megjelölt három éves időtartamra.  
A továbbképzési formák és annak megfelelő időtartamok:  
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Meg-
nevezés 

Fogalma Id ő- 
tartama 

Résztvev ők 
létszáma 

 
S
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km

ai
 

ko
nz

ul
tá

ci
ó:

 

Szakértői kompetenciákkal és tapasztalatokkal rendelkező, az 
adott szakterületen jártas elméleti és gyakorlati szakember 
bevonásával történő - a magyar jelnyelvet és /vagy a speciális 
kommunikációs rendszereket, jelnyelvi tolmácsolást érintő - 
gyakorlati, módszertani bemutató, megbeszélés, probléma 
feltárására, elemzésére, megoldására irányuló interaktivitáson 
alapuló tanácsadás, tanácskérés, véleménykérés, 
véleménycsere. 

Legalább 6 
óra, 
legfeljebb  
8 óra. 

Legalább 
5 fő. 

 
T

ap
as

zt
al

at
cs

er
e

 

Tapasztalatcsere magyar jelnyelvvel és/vagy egy speciális kommunikációs rendszerrel, 
jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos új ismeretek, módszerek, irányzatok megosztására, 
véleménycseréjére kerül sor, többek között szakmai műhelytalálkozók, illetve külföldi vagy 
hazai tanulmányutak keretében. 
Szakmai műhelytalálkozók, workshop keretében alkalmanként 
egy – egy témát napirendre tűző rendezvénysorozat. Egy év 
alatt legalább hat fórumból (találkozásból) áll. 

Fórumon-
ként 
legalább 6 
óra. 

Legfeljebb 25 
fő.  

Külföldi vagy hazai tanulmányút a magyar jelnyelv és/vagy egy 
adott speciális kommunikációs rendszer, jelnyelvi tolmácsolás 
tanulmányozására, gyakorlati tapasztalatszerzés céljából 
szervezett rendezvény.   

Legalább  
8 óra,  
legfeljebb 
16 óra. 

Legalább  
5 fő. 

 
K

ép
zé

s
 

Képzés  keretében pályázni lehet szakmai tanfolyam, szakmai személyiségfejlesztő 
foglalkozás, szakmai tanácskozás megszervezésével, melyek elméleti és gyakorlati 
foglalkozásokat egyaránt magukban foglalhatnak. 
Szakmai tanfolyam: az elméleti és gyakorlati foglalkozások 
keretében a magyar jelnyelvet és/vagy egy, vagy több speciális 
kommunikációs rendszert, a jelnyelvi tolmácsolást érintő 
szakmai témaköröket feldolgozó, számonkéréssel végződő 
képzési forma.  

Legalább 
20 óra, 
legfeljebb 
30 óra. 

Legfeljebb 30 
fő. 

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás: a szakmai 
önismeretet, készséget, képességet fejlesztő csoportmunkát – 
ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is – 
feltételező foglalkozás. 

Legalább 
20 óra. 

Legalább 7 
fő, legfeljebb 
15 fő. 

Szakmai tanácskozás: a magyar jelnyelvvel és/vagy egy, vagy 
több speciális kommunikációs rendszerrel, jelnyelvi 
tolmácsolással kapcsolatos témáról szervezett, legalább öt 
előadásból álló rendezvény. 

Legalább 8 
óra.  

 

3. Pályázattal kapcsolatos egyéb információk : 
 
A pályázati csomag dokumentumai:   

a) Pályázati felhívás, 
b) Pályázati útmutató, 
c) Pályázati adatlap. 
 

A dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a pályázati csomagban leírtak 
összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és 
szabályait. 
 
A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Budapest Főváros Kormányhivatalahonlapjáról: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/bfkh-
nyomtatvanyai,http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/jelnyelvi-tolmacs-kepzestovábbá a 
Jelnyelvi Tolmács címszónál, továbbá Szociális Ágazati Portálról: http://szocialisportal.hu/. 
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A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást a Hivatal munkatársai biztosítanak, a 
következők szerint:   
 

Munkatárs neve: Telefonszáma: E-mail címe: 
Kormos Enikő 06-1/896-7004, 0630/450-8056 kormos.eniko@rehab.bfkh.gov.hu 
Károlyi Renáta 06-1/896-7041 karolyi.renata@rehab.bfkh.gov.hu 
 


