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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 2018. 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 továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Tinktúra Oktatási, Egészségügyi és 

Gazdasági Szolgáltató Bt. 

7761 Kozármisleny, Toldi u. 42. 

 A program címe: Kommunikációval a munkahelyi egyensúly 

megtartásához vagy megteremtéséhez 

(kommunikációs készségeket fejlesztő tréning) 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szakemberek kommunikációs kompetenciáinak 

fejlesztése, kapcsolattartás az együttműködés és 

a konfliktuskezelés területén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, idősek klubja, gondozási központ, 

időskorúak gondozóháza, gyermekjóléti 

szolgálat, bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Bóly, Villány, Pécs, Baranya megye, Somogy 

megye, Tolna megye, Vas megye, Zala megye, 

országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

dr. Mikli Éva 

30/576-1313; miklieva55@vipmail.hu 

 A program engedélyszáma: S-01-066/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

2. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: Idősödés - időskor mentálhigiénés szemléletű 

megközelítése 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A tanfolyami tartalom útján olyan ismeret 

átadása, amely segíti a résztvevőt abban, hogy 

értse a normál, illetve kóros öregedés-öregség 

mentálhigiénés jelenségeit. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: idősellátás, illetve valamennyi idősekkel 

kapcsolatba kerülő szociális ellátást nyújtó 

intézmény 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vályi-Nagy Ibolya 

30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu 

 A program engedélyszáma: T-04-060/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

SZTK-A-064609/2016 



3. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: Stresszek, krízisek, megoldások hétköznapi 

életünkben 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Olyan mentálhigiénés, pszichológiai ismeret 

felsorakoztatása a résztvevő számára, amely 

segíti az eligazodást a mindennapi életünk 

gondjaihoz való viszonyulási módokban. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: valamennyi szociális feladatot ellátó 

intézmény 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vályi-Nagy Ibolya 

30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu 

 A program engedélyszáma: T-04-061/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

SZTK-A-064632/2016 



4. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Őszi Napsugár Otthon 

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 

 A program címe: Időskor mentális-élettani folyamatainak és 

pszichogeriátriai jelenségeinek követése - 

ismeretátadás az idősellátásban dolgozók 

részére 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális segítő számára olyan tudástartalom 

nyújtása, amely segíti őt abban, hogy munkája 

során követni tudja, értse az idősödés élettani 

folyamatait, illetve annak pszichogeriátriai 

vonatkozását. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: idősellátás, illetve idősekkel kapcsolatba 

kerülő szociális ellátási terület 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vályi-Nagy Ibolya 

30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu 

 A program engedélyszáma: T-04-062/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



5. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Őszi Napsugár Otthon 

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. 

 A program címe: Életünk - Munkahelyi életünk válsághelyzetei, 

azok sikeres befolyásolása 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális segítő munkát végzők 

kompetenciájának fejlődése érdekében, olyan 

mentálhigiénés személyiségpszichológiai 

ismeret, saját élményű felismerés nyújtása 

amely, fejleszti a résztvevő érzékenységét - 

életük, munkahelyi életük során megjelenő - 

mentálhigiénés problémák iránt. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: valamennyi szociális ellátást nyújtó 

intézmény 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vályi-Nagy Ibolya 

30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu 

 A program engedélyszáma: T-04-063/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



6. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

KRIZMENT Mentálhigiénés Program Bt. 

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: Kommunikáció hatékonyságát fejlesztő tréning 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az emberi kommunikáció, az eredményes 

interperszonális kapcsolatkezelés 

szabályszerűségeinek elmélyítése, 

továbbfejlesztése. A kommunikációs készség 

hatékonyságának fokozása, különös tekintettel a 

mentálhigiénés szemléletű kapcsolatteremtésre 

és önreflexióra. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

egyéb: valamennyi szociális feladatot ellátó 

intézmény 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Miskolc, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vályi-Nagy Ibolya 

30/958-0079; valyi.nagyibolya@chello.hu 

 A program engedélyszáma: S-04-057/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



BUDAPEST 

7. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár utca 7. 

 A program címe: Az alapellátás új feladatai az intézményi 

férőhelykiváltásban, illetve a nevelőszülői 

ellátásban érintett ügyfelek támogatásában. 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az alapellátáshoz forduló ügyfelek társadalmi 

integrációjának előkészítése, eredményes 

támogatása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok 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, gyermekjóléti szolgálat, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb: eü. intézmények 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vas Zsuzsanna 

1/321-0128; kepzes@bjhuman.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-049/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



8. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár utca 7. 

 A program címe: Szakszerű sürgősségi beavatkozások a szociális 

alap- és szakellátásban 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szakmai ismeretbővítés; hirtelen 

veszélyhelyzetek, életveszélyes állapotok, akut 

tünetek felismerése, kezelése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, nappali melegedő, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

fogyatékos személyek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vas Zsuzsanna 

1/321-0128; kepzes@bjhuman.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-050/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



9. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központ 

1072 Budapest, Nyár utca 7. 

 A program címe: Innovatív ellátotti mobilizáció a szociális alap- 

és szakellátásban 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Betegmozgatási módszerek, emelési technikák, 

helyes testtartás elsajátítása, gerinc menti 

izmok edzése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 26000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Vas Zsuzsanna 

1/321-0128; kepzes@bjhuman.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-051/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



10. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: Közösségi addiktológiai képzés szociális 

munkások részére 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Korszerű addiktológia, hatékony szűrés, rövid 

intervenciók. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. 2. és 4. negyedév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

dr. Bodrogi Andrea 

20/825-0206; abodrogi@gmail.com 

 A program engedélyszáma: T-05-054/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



11. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora 

gyermekkori intervencióban 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Kora gyermekkori nevelés szakembereinek 

felkészítése a gyermek megismerésére, 

pedagógiai tanácsadás ellátására. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, fogyatékosok nappali intézménye, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.9.5 - VEKOP-16-2016-00001 "A 

kora gyermekkori intervenció ágazatközi 

fejlesztése" című kiemelt projekt által 

finanszírozott, ennek keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Kereszti Mariann 

70/513-0905; kepzes.kogyi@csbo.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-055/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



12. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Európai Gondozási Tanúsítvány 

megszerzésére felkészítő továbbképzés 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az európai szociális szakmai sztenderdekhez 

illeszkedő elméleti, gyakorlati tudás átadása a 

BESCLO-tudáskimenet kompetencia 

elvárásaira építve. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, 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, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. május, szeptember 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 33000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-056/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



13. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Kézenfogva "Összefogás a Fogyatékosokért" 

Alapítvány 

1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: A változó jogszabályi környezet kihívásai a 

fogyatékos személyeket ellátó intézmények 

számára 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A képzés felkészíti a résztvevőket  a hazai és 

EU-s szociális jogszabályok ismeretére, 

változások követésére. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, pszichiátriai 

betegek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, pszichiátriai betegek 

nappali intézménye, fogyatékosok 

gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. május, október 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Sebestyén Gabriella 

1/215-5213; 

sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-057/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



14. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

ART2017 Kft. 

1162 Budapest, Párta u. 98/1. 

 A program címe: Zenei nevelés a bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A zeneinevelés-módszertan átadása - zene és 

mozgás kapcsolata. Az ölbéli játék- és dalanyag 

bővítése, a zenei képességek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek 

átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. április, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

dr. Gáll Ferencné 

30/600-8755; info@zeneineveles.hu 

 A program engedélyszáma: T-05-064/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



15. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Sixense Kft. 

1147 Budapest, Gyarmat u. 74/B 

 A program címe: Kamaszok problémáinak kezelésére hangoló, 

érzékenyítő és fejlesztő, preventív fókuszú 

szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A fiatal felnőtt (kamasz) korosztállyal 

foglalkozó szakemberek kommunikációs 

szakmai személyiségfejlesztő foglalkozása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, pszichiátriai betegek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Illyés-Dubecz Dorottya 

30/982-7759; dubecz@sixensecoach.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-052/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



16. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

MEDIARE Kisebbségi Mediációs Intézet 

1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: A mediációs konfliktuskezelési eljárás 

alapelvei, gyakorlata és technikái (elméleti, 

tréningcsoportos alapképzés) 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Felkészítés konfliktuskezelői, közvetítői 

tevékenységre, a szükséges készségek 

fejlesztése, gyakorlása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, 

családi napközi, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. I. félév (márciust követően), 2018. II. 

félév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

60 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 110000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

dr. Barczy Magdolna 

1/365-8360; mbarcy@upcmail.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-055/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 
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17. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 

1084 Budapest, Őr utca 5-7. 

 A program címe: Kommunikáció speciális helyzetű társadalmi 

csoportokkal 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A segítő szereppel kapcsolatos alapelméletek és 

alkalmazhatóságuk, a megfelelő kommunikációs 

eszközök elsajátítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. április 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

28 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Lakatos Ildikó 

1/476-1930; lakatosi@pestesely.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-056/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



18. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: Személyközpontú megközelítés mint a 

támogatott lakhatásban dolgozó szakemberek 

eszköze 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A személyközpontú megközelítés elmélyítése és 

gyakorlása reflektív módon, adaptív szemléleti 

keretek között. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb: támogatott 

lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. II. negyedév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 65000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Nagy Zsuzsa Anita 

1/450-3239; nagy.zsuzsa@fszk.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-059/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



19. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: Esetmegbeszélés támogatott lakhatás (TL) 

szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A TL-szolgáltatás segítőinek esetvezetésével 

kapcsolatos kérdések, problémák csoportban 

történő, tematizált megbeszélése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb: támogatott 

lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. II. negyedév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Nagy Zsuzsa Anita 

1/450-3239; nagy.zsuzsa@fszk.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-060/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



20. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: Hatékonyság 1-2. 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A képzés első részében asszertivitásunk 

fejlesztése, a másodikban a jungi modell 

gyakorlati elemzése folyik. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. 2. negyedév, 4. negyedév, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Kristóf Róbert 

20/825-0209; robert.kristof@gmail.com 

 A program engedélyszáma: S-05-061/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



21. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Partners Hungary Alapítvány 

1072 Budapest, Rákóczi u. 22. 

 A program címe: Mediáció a szociális intézményekben 1. 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A résztvevők elsajátítják a mediáció módszerét 

és eszközrendszerét, melyet konfliktusos 

helyzetekben tudnak alkalmazni. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Kukity Krisztina 

1/438-5260; kukityk@partnershungary.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-064/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



22. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Partners Hungary Alapítvány 

1072 Budapest, Rákóczi u. 22. 

 A program címe: Mediáció a szociális intézményekben 2. 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Új mediációs módszerek, speciális technikák 

megismerése, gyakorlása, mediátorképzés. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Kukity Krisztina 

1/438-5260; kukityk@partnershungary.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-065/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



23. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Manhattan Stúdió Kft. 

1144 Budapest, Zalán utca 23. 

 A program címe: Szupervízió (a folyamat hatékonysága) 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szupervízió célja a szakmai kompetencia 

növelése, a kooperáció és a hatékonyság 

fejlesztése. Elősegíti az intervenciós lehetőségek 

tudatosítását. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: egészségügyben 

dolgozók és szociális munkát végzők számára 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Debrei Zoltán 

20/440-1111; 

zoltan.debrei@manhattannyelviskola.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-067/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



24. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Manhattan Stúdió Kft. 

1144 Budapest, Zalán utca 23. 

 A program címe: Kiégésmegelőző tréning 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Tudatosítás, prevenció, intervenció. 

Iránymutatók, mindenki a saját személyiségéhez 

alakítja. A lényeg a tapasztalati tudás. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: egészségügyben 

dolgozók és szociális munkát végzők számára 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Debrei Zoltán 

20/440-1111; 

zoltan.debrei@manhattannyelviskola.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-068/2017 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



25. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Biztos Kezdet Partneri együttműködés a 

gyerekekért 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: A képzés célja : a Biztos Kezdet Gyerekházak 

szakmai partnereit felkészítse a hatékony 

együttműködésre. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

Egyéb: Biztos Kezdet Gyerekház-szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

40 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés 

megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád 

megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Kovács Erika 

70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-069/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



26. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Biztos Kezdet Gyerekházak komplex ismeretek 

és készségek 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az EFOP 1.4.2 projektben létrejövő új Biztos 

Kezdet Gyerekházak vezetőit és munkatársait 

felkészítse a gyerekházakban folyó munkára. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

Egyéb: Biztos Kezdet Gyerekházak 

munkatársai, vezetői 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

120 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Békés 

megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves 

megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád 

megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Kovács Erika 

70/932-0093; kovacs.erika@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-070/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



27. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: XXI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és 

Mentálhigiénés  Konferencia 

 A program minősítése érvényes: 2019. március 31. 

 A program célja, tartalma: A hanghalló mozgalom és a nagy intézmények 

kitagolása módozatainak ismertetése lesz a 21. 

konferencia témája. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. április 24. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

6 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

dr. Harangozó Judit 

20/825-0178; drharangozojudit@gmail.com 

 A program engedélyszáma: K-05-009/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



28. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Katolikus Szeretetszolgálat 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Katolikus Módszertani Nap - Pszichiátriai és 

szenvedélybeteg-ellátás 

 A program minősítése érvényes: 2019. március 31. 

 A program célja, tartalma: Szociális alap- és szakosított ellátásban dolgozó 

szakemberek részére szakmai nap szervezése, 

melynek a témája az addikcióval küzdő 

ellátottak és hozzátartozók kezelése, ellátása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

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, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: közösségi 

ellátások 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. szeptember 19. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

7 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 



 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Szlávik Bence 

30/259-0628; 

szlavik.bence@szeretetszolgalat.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-012/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



29. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Forgalmazók az Egészségért Szövetség 

1138 Budapest, Váci út 184. I/102 

 A program címe: Gyógyászati segédeszköz továbbképzés ápolók 

és szociális ágazati szakdolgozók részére 

 A program minősítése érvényes: 2019. március 31. 

 A program célja, tartalma: Ápolás, gondozás, mozgásterápia, fizioterápia, 

egészségügyi szakmacsoportoknak is minősített, 

ápolásban használható gyógyászati 

segédeszközöket ismertető továbbképzés. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, fogyatékos 

személyek lakóotthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. május 24. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

6 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9800 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Róka László 

1/428-0747; oktatas@gyogyasz.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-013/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



30. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: A biztonságos gyógyszerelés jogi és szakmai 

szabályai a bentlakásos szociális 

intézményekben 

 A program minősítése érvényes: 2019. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális intézményekben dolgozó 

szakemberek gyógyszereléssel kapcsolatos 

ismereteinek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs 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: 2018. szeptember 19. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

5 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Gáborné Aczél Ágnes 

30/485-9829; aczel.agnes@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: K-05-014/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



PEST MEGYE

31. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Csakbaba.hu Kft. 

2119 Pécel, Szent Imre krt. 53/A 

 A program címe: Környezettudatos mindennapok a bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Környezettudatos attitűd kialakítása a 

kisgyermekkorban, környezetet szerető és védő 

szokások a bölcsődében 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018 áprilisától folyamatosan 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Rammer Patrícia 

30/589-9034; patriciarammer@hotmail.com 

 A program engedélyszáma: T-14-058/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



32. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Csakbaba.hu Kft. 

2119 Pécel, Szent Imre krt. 53/A 

 A program címe: Korai fejlesztést igénylő gyermekek a 

bölcsődében 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: "Segítő kéz" a kisgyermeknevelőknek a 

normálistól eltérő fejlődésmenet felismeréséhez 

a bölcsődében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018 áprilisától folyamatosan 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Rammer Patrícia 

30/589-9034; patriciarammer@hotmail.com 

 A program engedélyszáma: T-14-059/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



33. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Boldog Gizella Alapítvány 

2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1. 

 A program címe: Az autonómia korlátai - mi a fontosabb a 

minőségi gondozásban? 

 A program minősítése érvényes: 2019. március 31. 

 A program célja, tartalma: A szociális ellátórendszerben megjelenő 

kockázatkezelési módszerek buktatói és azok 

fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

családsegítés, idősek otthona, idősek klubja, 

gondozási központ, időskorúak gondozóháza, 

egyéb: demenciával élők nappali és bentlakásos 

ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. május 17. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

7 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Biatorbágy 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Mayer Richárdné 

70/978-9790; mental@gizella.hu 

 A program engedélyszáma: K-14-008/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

34. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és 

Szolgáltató Bt. 

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: Hatékony együttműködés megalapozása a 

teammunkában 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Az együttműködés készségeinek fejlesztése, 

azonos és különböző szakterületen dolgozók 

munkájának javítása érdekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek klubja, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti 

szállása, gyermekjóléti szolgálat, családok 

átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. május, október 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

30 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: Nyíregyháza, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

dr. Kántor Csaba Áron 

30/239-0034; kantorcsabaaron@t-onine.hu 

 A program engedélyszáma: S-16-054/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



VAS MEGYE

35. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

Szombathely Egyesített Bölcsődei Intézmény 

9700 Szombathely, Bem József u. 33. 

 A program címe: Sokszínűség a koragyermekkor 

pedagógiájában 

 A program minősítése érvényes: 2019. március 31. 

 A program célja, tartalma: A bölcsődei szakemberek munkája során 

használt nevelési technikák, ismeretek bővítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

bölcsőde, családi napközi, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2018. április 21. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

5 előadás 

 A program indításának tervezett helyszíne: Szombathely 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 5000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Pósfainé Sebestyén Bianka 

94/501-551; 

sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu 

 A program engedélyszáma: K-18-011/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 



VESZPRÉM MEGYE

 

36. A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

HUMÁNUM Humánszolgáltató Kkt. 

8200 Veszprém, Baláca u. 49. 

 A program címe: "Mérni a mérhetetlent" - Pedagógiai 

folyamatok hatékonysága fokozásának és 

dokumentálásának módszerei és lehetőségei 

gyermek- és lakásotthonokban 

 A program minősítése érvényes: 2021. március 31. 

 A program célja, tartalma: Olyan szervezetfejlesztő, csapatmunkát 

támogató technikák átadása, melyek 

alkalmazásával a pedagógiai folyamatok 

utánkövetése objektívebbé tehető. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport (ok):  

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb: 

gyermek- és lakásotthonban dolgozók 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

 

 

25 óra 

 A program indításának tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező természetes 

személy neve, telefonszáma és e-mail-

címe, vagy a továbbképzést szervező 

szervezet kapcsolattartójának neve, 

telefonszáma és e-mail-címe: 

 

 

 

Major Zsolt Balázs 

30/408-1237; 4081237@t-email.hu 

 A program engedélyszáma: S-19-062/2017 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól 

és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) korm.-rendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

63/2011. (XI. 29.) Nefmi-rendelet alapján 

egészségügyi továbbképzésként 

nyilvántartásba vett: 

 

 

 

 

- 


