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

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek munkakörhöz kötött 

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. § (6b) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező munkakörhöz kötött továbbképzési programjainak a 2. 

számú mellékletben meghatározott adatait a közlemény mellékleteként a honlapján és a Szociális Ágazati 

Portálon folyamatosan közzéteszi. 

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. 



 

 
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: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: A családok erősítése 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos 

alapprogramja (a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 10. melléklet) 

alapján a bölcsődei nevelés egyik célja, hogy 

hozzájáruljon a családok életminőségének 

javításához, a család erősségeinek 

hangsúlyozásán keresztül. Emellett a bölcsődei 

nevelés feladatai között szerepel a családok 

támogatása, annak erősségeire építve a szülői 

kompetencia fejlesztése. A képzés célja, hogy 

elméleti és gyakorlati ismeretekkel segítse a 

kisgyermeknevelőket ezen feladataik 

megvalósításában, egy bizonyítottan hatékony 

megközelítés, a Családok erősítése – védőfaktor 

keretprogram elsajátításával és a mindennapi 

gyakorlati munkájukba való beépítésével. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde); 

szaktanácsadó (bölcsőde); egyéb: 

gyógypedagógus (bölcsődei ellátás) 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj:  



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia, 30/945-9793, 

ferenczi.szilvia@csbo.hu; 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-T-08/2018 

 A program minősítése érvényes: 2021. október 10. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2022. október 10. 

 

 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: 

 

 

 

- 



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: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: Családközpontú munka a bölcsődében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A családközpontú gyakorlat a kutatások szerint 

szorosan kapcsolódik a szülők énhatékonyság 

élményéhez, az ellátással való elégedettséghez, 

a gyermek fejlődésének, működésének pozitív 

észleléséhez és a pozitív szülői viselkedéshez, 

hasznosságát többféle ellátási formában, sokféle 

családdal, a gyermekek változatos életkorában, 

különböző gazdasági és kulturális háttérű 

családok esetében igazolták. A képzés célja, 

hogy a kisgyermeknevelők elsajátítsák a 

családközpontú munka jellemzőit, és 

mindennapi gyakorlatuk részévé váljon a 

családközpontú szemlélet, melyből a 

kisgyermekek, a családok és a 

kisgyermeknevelők maguk is profitálni tudnak. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde); 

szaktanácsadó (bölcsőde); egyéb: 

gyógypedagógus (bölcsődei ellátás) 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj:  

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia, 30/945-9793, 

ferenczi.szilvia@csbo.hu; 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-T-09/2018 

 A program minősítése érvényes: 2021. október 10. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2022. október 10. 

 

 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: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: Játék koragyermekkorban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja a kisgyermeknevelők 

játszókompetenciájának erősítése, amely 

magában foglalja a játéktevékenységre 

vonatkozó korszerű tudományos ismereteket, a 

játék iránti pozitív attitűdöket, a játszókedvet és 

a képességeket arra, hogy a rábízott 

kisgyermekek játékának feltételeit megteremtse, 

támogató, megerősítő jelenlétével és a 

gyermekek igényeihez igazodó 

bekapcsolódásával segítse elő azt, hogy a játék 

élményforrás legyen a gyermekek számára. A 

továbbképzés felkészít a játékkal kapcsolatos 

dokumentáció elkészítésére és a szülői 

kompetencia erősítésére is. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde); 

szaktanácsadó (bölcsőde); egyéb: 

gyógypedagógus (bölcsődei ellátás) 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj:  

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia, 30/945-9793, 

ferenczi.szilvia@csbo.hu; 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-T-10/2018 

 A program minősítése érvényes: 2021. október 10. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2022. október 10. 

 

 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: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok 

együttműködésének elősegítése, a kapcsolati 

erőszak és az emberkereskedelem okozta 

ártalmak azonosítása, és kezelése érdekében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer - 

jogszabályban meghatározott - tagjai részére 

tartandó továbbképzés elsődleges célja a 

kapcsolati erőszakkal, és az 

emberkereskedelemmel kapcsolatos 

ismeretbővítés. A szakemberek hatékonyabb 

problémafelismerése, problémakezelése, 

szakmai kompetenciájuk fejlesztése. A 

továbbképzés elősegíti és összehangolja a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer különböző 

ágazataiban dolgozó, valamint a személyes 

gondoskodást végző szakemberek munkáját, 

növelve a hatékonyabb együttműködést. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde); 

szaktanácsadó (bölcsőde); egyéb: 

gyógypedagógus (bölcsődei ellátás) 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001 projekt 

keretében díjmentes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Tiszolczi-Földes Eszter, 30/789-3331, 

foldes.eszter@csbo.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-T-19/2018 

 A program minősítése érvényes: 2021. október 10. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2022. október 10. 

 

 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: 

 

 

 

- 



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: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: A gyermek mozgásfejlődésének jelentősége 

az első életévekben - Környezettudatosság a 

bölcsődében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A mozgásfejlődés a koragyermekkori fejlődés 

kitüntetett területe, szoros összefüggésben áll a 

többi fejlődési területtel. A képzés célja a 

kisgyermeknevelők mozgásfejlődésre vonatkozó 

korszerű ismereteinek bővítése, módszertani 

tudatosságának fejlesztése. A tananyag másik fő 

fejezete a környezettudatosság alapjainak 

megismeréséhez, a kisgyermek és a környezete 

közötti ideális viszony megalapozásához nyújt 

segítséget. Célja, hogy a fizikai világ mozgásos 

felfedezésének része legyen a 

környezetkultúrára nevelés. A környezeti 

nevelés, a gyermekek fenntartható fejlődéssel 

való megismertetése alapvető a fenntartható 

életkörülmények szempontjából, a gyermekek a 

jövő meghatározói, korai szocializációjuk 

szerves részét kell képezze a környezettel való 

hatékony bánásmód elsajátítása. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

kisgyermeknevelő (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde); 

szaktanácsadó (bölcsőde); egyéb: 

gyógypedagógus (bölcsődei ellátás) 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj:  



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csapóné dr. Ferenczi Szilvia, 30/945-9793, 

ferenczi.szilvia@csbo.hu; 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-T-11/2018 

 A program minősítése érvényes: 2021. október 10. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2022. október 10. 

 

 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: 

 

 

 

- 

 


