
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó 

jegyzék közzétételéről 
 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2019. I. negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.  

A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A 

megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett a hatályos Rendeletnek 

megfelelően szervezhetők. 



BARANYA MEGYE 

1. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 

és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

7626 Pécs, Egyetem u. 2. 

 A program címe: Gyermekvédelemben dolgozó pszichológusok 

esetmegbeszélője 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A pszichológusok szakmai 

személyiségfejlesztése egyedi esetek 

bemutatásán keresztül, a visszajelzések tükrében 

a csoportvezető moderelása alatt. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon,  területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

lakásotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 15. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

84 óra 

 A program tervezett helyszíne: Baranya megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Zsiborásné Ungi Szilvia 20/477-9373 

ungi.szilvi@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-01-001/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

2. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: Mentálhigiéne komplex segítő szerepe, a 

szociális ellátási ágazat területeiben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Olyan mentálhigiénés ismeret nyújtása, amely 

segíti a résztvevőt abban, hogy ismerje, értse, s 

alkalmazza annak módszereit segítő 

munkájának erősítése, s a gondozottak az 

életfolyamatban kialakuló „hétköznapi” 

másságokhoz való viszonyulása során. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális, 

ellátásban részesülőkkel foglalkozó- intézmény, 

dolgozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vályi - Nagy Ibolya 30/958-0079 

valyi.nagyibolya@chello.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-04-001/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

3. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: „ESETMEGBESZÉLÉS - mint a szakmai 

személyiség karbantartásának egyik záloga” 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szociális segítők mentálhigiénés 

alapismereteinek, szemléletének kialakítása, 

elmélyítése. Személyes és hivatásbeli készségeik 

fejlesztése, személyes aktív-részvételű, saját 

élményű esetmegbeszélő csoportokon. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: valamennyi - szociális ellátást 

nyújtó- intézmény, dolgozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vályi - Nagy Ibolya 30/958-0079 

valyi.nagyibolya@chello.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-04-002/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

4. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: „ÉN és a MÁSSÁG”- önismeretet- 

konfliktuskezelést fejlesztő tréning 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A résztvevő, csoporton belül kapjon olyan 

élményt, amelynek segítségével ráláthat 

interperszonális kapcsolati, feladatmegoldási, 

konfliktuskezelési módszerének milyenségére, 

azok másokra gyakorolt hatására. Fejlessze 

önreflexiós, reflektív figyelmi, hatékony 

konfliktuskezelési, mentálhigiénés szemléletű 

kapcsolatépítési képességét. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: valamennyi - szociális ellátást 

nyújtó- intézmény, dolgozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vályi - Nagy Ibolya 30/958-0079 

valyi.nagyibolya@chello.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-04-003/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



BUDAPEST 

5. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Új utak a fogyatékos emberek családjainak 

személyi segítésében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Fogyatékos személy otthonában nyújtott 

szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatást végző 

szociális és gyermekvédelmi szakemberek 

továbbképzése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye,  fogyatékosok nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza,  pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás,  napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 20. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Sebestyén Gabriella 1/215-5213 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-002/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

6. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: „Támogatott lakhatás – fókuszban a 

szolgáltatást igénybe vevő” 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az intézményi ápoló-gondozók felkészítése a 

közösségi lakhatásban élőknek nyújtandó 

szolgáltatásokra. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, . 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb, éspedig: 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 55.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nagy Zsuzsa Anita 30/486-0986 

nagy.zsuzsa@fszk.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-004/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

7. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: "Szolgáltatói kompetenciák fejlesztése a 

támogatott lakhatást segítő ápolók, gondozók 

számára" 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A cél a támogatott lakhatással kapcsolatos 

szakmai ismeretek és a szolgáltatói 

szerepvállalás megalapozása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, . 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb, éspedig: 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 55.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nagy Zsuzsa Anita 30/486-0986 

nagy.zsuzsa@fszk.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-005/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

8. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: „A komplex gondozás folyamata és gyakorlata 

a támogatott lakhatásban” 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az intézményi dolgozók szakmai 

személyiségének fejlesztése a támogatott 

lakhatásra való áttérés érdekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, . 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb, éspedig: 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 55.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nagy Zsuzsa Anita 30/486-0986 

nagy.zsuzsa@fszk.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-006/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

9. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

1085 Budapest, Üllői út 24. 

 A program címe: Diakóniai konferencia 2019 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális, diakóniai területen dolgozó 

munkatársak továbbképzése, tapasztalatcseréje. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

idősek klubja, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos 

személyek lakóotthona, bölcsődei ellátás, 

családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 10. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

12 óra 

 A program tervezett helyszíne: Révfülöp 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 7.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Bak Péter 30/626-8309 

felnottkepzes@lutheran.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-001/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

10. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár u. 7. 

 A program címe: Gondozási, ápolási szükségletek, szakszerű 

ellátások a szociális alap és szakellátásban- 

Szakmai tanácskozás a szociális alap- és 

szakellátásban dolgozó szakemberek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakemberek megelőzzék a túlgondozást, 

megvédjék egészségüket, alkalmasak legyenek a 

gyors, adekvát feladatellátásra. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona,  

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye,  szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, idősek 

klubja, gondozási központ,  fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 30. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

6 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vas Zsuzsanna 1/321-0128 

kepzes@bjhuman.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-002/2019 



 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

11. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár u. 7. 

 A program címe: Szakmai tanácskozás a gyermekek játékairól, a 

játéknak a fejlődésben betöltött szerepéről, 

valamint a kisgyermeknevelőknek a gyermekek 

játékával kapcsolatos feladatairól 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A kisgyermeknevelőknek korszerű szemléletük 

és ismereteik legyenek a gyermekek játékával 

kapcsolatos döntések meghozatalához. 

 A program célcsoportja:  

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 12. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

6 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vas Zsuzsanna 1/321-0128 

kepzes@bjhuman.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-003/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

12. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár u. 7. 

 A program címe: Eredményes szolgáltatásszervezés a szociális 

alapellátásban-az alapellátás új feladatai-

szakmai tanácskozás a szociális ellátórendszer 

modernizációja során felmerülő szolgáltatás- 

és munkaszervezési, valamint a 

munkamegosztást illető kihívások megoldására 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakemberek felkészüljenek a hatékonyságot 

célzó átszervezési feladatok akadálymentes 

megvalósítására. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. szeptember 12. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

6 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vas Zsuzsanna 1/321-0128 

kepzes@bjhuman.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-004/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

13. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: XXIII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai 

és Mentálhigiénés Konferencia 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai tanácskozás célja a közösségi 

pszichiátria új módszereinek megismertetése a 

hazai szakemberekkel. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 27. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Harangozó Judit 20/825-0178 

drharangozojudit@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: K-05-005/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

14. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Menhely Alapítvány 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: Pest megyei és fővárosi utcai gondozó 

szolgálatoknál dolgozó szociális munkások 

szakmai fóruma 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális munkások tapasztalataikat 

megoszthassák egymással, hatékonyságuk 

javuljon; az intézmények közötti párbeszéd 

erősödjön. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: utcai gondozó szolgálatok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 4. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dudás Krisztián Sándor 1/338-4186 

dudas.krisztian@menhely.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-001/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

15. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Menhely Alapítvány 

1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: A fővárosi és Pest megyei éjjeli menedékhelyek 

szakmai fóruma 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális munkások tapasztalataikat 

megoszthassák egymással, hatékonyságuk 

javuljon; az intézmények közötti párbeszéd 

erősödjön. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, egyéb, 

éspedig: utcai gondozó szolgálatok 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 25. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dudás Krisztián Sándor 1/338-4186 

dudas.krisztian@menhely.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-002/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

16. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Alternatív vitarendezési technikák alkalmazási 

lehetőségei a szociális szektor különböző 

területein 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Vezetők és szakmai munkatársak felkészítése 

közvetítői szolgáltatások működtetésére, 

közvetítőkkel való együttműködésre. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

idősek otthona,  pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. II. negyedév 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Szeibert Erzsébet 70/978-9069 

szeibert.erzsebet@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-003/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 
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17. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

CONTACT Nkft. 

5000 Szolnok, Tószegi u. 43. 

 A program címe: Anti-diszkrimináció, esélyegyenlőség 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szociális szakemberek számára 

esélyegyenlőségi interkulturális tanulás, hogy 

előítéletek nélkül dolgozzanak másokkal. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

rehabilitációs terület, támogató szolgálat, falu- 

és tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 



 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kormos-Baráth Gerda 20/482-7364 

felnottkepzes@contactnkft.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-11-003/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

18. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

CONTACT Nkft. 

5000 Szolnok, Tószegi u. 43. 

 A program címe: Szupervízió 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Problémás kliensek, esetek feldolgozása, a 

szociális dolgozók lelki terhelésének 

csökkentése, kiégésének megelőzése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelöszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

rehabilitációs terület, támogató szolgálat, falu- 

és tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 



 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 75.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kormos-Baráth Gerda 20/482-7364 

felnottkepzes@contactnkft.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-11-008/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



PEST MEGYE 

19. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Örökös Stúdió Bt. 

2073 Tök, Arany János u. 12. 

 A program címe: Kisgyermekkori játékos, táncos 

mozgásfejlesztés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A résztvevő olyan, első sorban gyakorlati, 

valamint elméleti tudást szerez, melyek a 

legkorszerűbb pedagógiai elvek mentén 

illeszkednek az intézmények működéséhez, a 

pedagógusok igényeihez. A tudásbővítés mellett 

módszertani alapismereteket és azonnal 

használható gyakorlati tudás elsajátítása folyik, 

mely a pedagógus egyéni készségeinek és 

képességeinek megfelelő módon, egyéni 

sajátosságok szerint jeleníthetők meg, ezáltal 

személyre szabottan, ezzel párhuzamosan 

kiválóan integrálhatóak a mindennapi 

pedagógiai folyamatokba.  

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 12-14. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Kaposvár, Somogy megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 39.900 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Balatoni Katalin 20/932-8070 

igyteddra@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-14-004/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

575/4/2017; A/8664/2016 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

20. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Boldog Gizella Alapítvány 

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u.1. 

 A program címe: „Prevenció az idősgondozásban”gyógyszerelési 

problémák, - elesés - demencia, - 

konfliktuskezelés, Boldog Gizella Alapítvány 

Szakmai Nap ( XVIII.) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Idősbarát megoldások bemutatása, amelyek 

megelőzik a fizikai betegségek, a szociális 

problémák kialakulását. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, idősek klubbja, gondozási központ, 

időskorúak gondozóháza, egyéb, éspedig: 

demenciával élők nappali és bentlakásos 

ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. május 9. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

 

 A program tervezett helyszíne: Biatorbágy 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Mayer Richárdné 70/978-9790 

mental@gizella.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-14-006/2019 

 A program minősítése érvényes: 2020. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



VESZPRÉM MEGYE 

21. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Főnix-Füred Bt. 

8230 Balatonfüred, Déry Tibor u. 14. 

 A program címe: Játszmák és konfliktuskezelés- tréning a kiégés 

ellen 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A tréning megismerteti a segítő szakmák 

dolgozóit az éretlen személyiségű kliensek és 

hozzátartozóik jellegzetes játszma-szerepeivel. 

Hasznos módszereket ad ezeknek a játszmáknak 

a felismeréséhez, és a belőlük fakadó 

konfliktusok megelőzéséhez, illetve 

elhárításához. Begyakoroltatja a kívánatos 

felnőtt-felnőtt kommunikáció fordulatait, ezáltal 

segít a kívánt cél elérésében. Egyúttal csökkenti 

a dolgozók pszichés igénybevételét, kivédi a 

kiégés veszélyeinek jó részét. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

falu- és tanyagondnoki szolgálat, 

adósságkezelés 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április, 2019. május, 2019. június 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Pécs, Budapest, Balatonfüred, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 29.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Abány Klára 20/334-9140 

fonixfured@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-19-009/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

22. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 A program címe: Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális 

munkában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A résztvevők ismerkedjenek meg az érzelmileg 

intelligens ember magatartásformáival; 

Tanulják meg és gyakorolják be az asszertív 

kommunikáció elemeit; Kapjanak ismereteket és 

technikákat a konfliktusok eredményes 

kezeléséhez; Legyenek képesek az egyéni és 

szervezeti teljesítmények növelésére érzelmileg 

intelligens megoldások segítségével. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogytékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

tanya- és falugondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 16. 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Veszprém, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32.000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Jákli Sándor 88/421-080 

sandor.jakli@oktker.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-19-010/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



ZALA MEGYE 

23. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

FLONOMOSZ-IL Bt. 

8868 Letenye, Királyi Pál u. 24. 

 A program címe: Sajátos helyzetben, azaz vannak – e még 

lehetőségek a szociális szférában dolgozók 

motivációjára, motiválására? 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Segíteni a szociális területen dolgozók 

munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának 

felkeltését, erősítését, fenntartását. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, egyéb, 

éspedig: falu- és tanyagondnoki szolgálat, 

támogató szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2019. április 



 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 23.600 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Boros Monika 30/314-8748 

boros_monika@freemail.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-20-005/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 

 


