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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

jelnyelvi tolmácsok továbbképzésének szervezésére 

 

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) alapján a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén (a 

továbbiakban: Névjegyzék) szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő 

feladatokat a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) látja el. 

Az Intézet a 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 képzést 

kidolgozó, képzési programmal rendelkező és azt lebonyolító személyek, szervezetek 

befogadására (a továbbiakban: kijelölésére). 

 

A pályázat célja: a jelnyelvi tolmácsolást nyújtó személyek továbbképzési kötelezettségének 

teljesítése céljából továbbképzések szervezésére jogosult személyek, szervezetek (a 

továbbiakban: továbbképző szervezet) által szervezett és a pályázatban feltüntetett programok 

kijelölése hároméves időtartamra. 

 

A pályázat célcsoportja: a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén szereplő jelnyelvi 

tolmácsok. 

 

Pályázati kijelölési díj (a továbbiakban: kijelölési díj): a pályázatot benyújtó továbbképző 

szervezet valamennyi általa benyújtott pályázati program elbírálásáért kijelölési díjat köteles 

fizetni. A kijelölési díj pályázatonként egységesen 15.000,- Ft, melyet az Intézet 

10032000-00362416-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. Egy adatlap 

kitöltésével egy pályázati program nyújtható be. 

 

Pályázók köre: pályázatot nyújthat be az a továbbképző szervezet, amely vállalja, hogy a 

pályázati kiírásnak megfelelő formai és tartalmi követelmények szerint kidolgozott szakmai 

konzultációt, tapasztalatcserét, illetve képzést (a továbbiakban: továbbképzési program) 

szervez a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésben megjelölt jelnyelvi tolmácsolási tevékenységet végző személyek 

részére, valamint teljesítette a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben a 

bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásokat. 
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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. 

 

Pályázati dosszié: a Pályázati felhívás, illetve a teljes pályázati dosszié az Intézet honlapján: 

www.nszi.hu, valamint a Szociális Ágazati Portálon (https://szocialisportal.hu) jelenik meg. 

 

A pályázati dosszié dokumentumai: 

a) Pályázati felhívás,   

b) Pályázati útmutató,   

c) Pályázati adatlap. 

A dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a pályázati dossziéban 

leírtak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit 

és szabályait. 

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a pályázó személynek vagy szervezetnek 

elektronikus úton kell benyújtania a pályázati eljárás lefolytatására jogosult szervhez, a 

kijeloles.mji@nszi.hu e-mail címre. 

 

A pályázat benyújtásához szükséges formai és tartalmi követelményeket, valamint a 

csatolandó dokumentumokat a Pályázati útmutató tartalmazza. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat benyújtására szolgáló időszak kezdete: 

2021. június 17., ezt követően a pályázat benyújtására szolgáló időszak folyamatos. 

 

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely kijeloles.mji@nszi.hu e-mail címre beérkezik, 

és erről az Intézet elektronikus úton visszajelzését megküldte. 

  

A pályázat érvényességének ellenőrzését, az esetleges hiánypótlás módját, a kijelölési 

eljárás folyamatát a Pályázati útmutató tartalmazza. 

 

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást Végh Marcell biztosít az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

Munkatárs neve: Telefonszáma: E-mail címe: 

Végh Marcell 06/1/4503230 vegh.marcell@nszi.hu 

 

http://www.nszi.hu/

