
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. 

A minősített továbbképzések az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületre (OJKF) bejelentkezve a 

Továbbképzések menüpont alatt található Elérhető továbbképzések almenüpontban kerülnek listázásra. Ezen a 

felületen lesz lehetőség a képzési csoportokba történő jelentkezésre. 

 

 

 



 

1. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Informatikai rendszerek alapismeretei 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja, hogy a résztvevők  digitális 

kompetenciái fejlesztésre kerüljenek a 

hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

A képzés során éppen ezért a digitális műveltség 

körébe tartozó és alapvető informatikai 

ismeretek átadása történik a számítógép 

kezelés; internetes információszerzés és 

kommunikáció, a szövegszerkesztés és 

táblázatkezelés területén. 

 

 A program célcsoportja: szociális alapszolgáltatások területén, szociális 

szakosított ellátások területén, gyermekjóléti 

alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: családgondozó, 

családsegítő, szociális munkatárs, ápoló (idős, 

pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos ccs.), 

gondozó (idős, pszichiátriai, szenvedélybeteg, 

fogyatékos, hajléktalan ccs.), asszisztens, 

szociális asszisztens, esetfelelős, esetmenedzser; 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: 

gyermekgondozó, gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekfelügyelő 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, egyéb, éspedig: utógondozó 

otthon, utógondozói ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 51.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-T-16/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 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: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Rehabilitáció-felépülés alapú elvek, 

állapotfelmérés és útmutató a fejlesztési 

tervhez 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai tanfolyam segítséget nyújt a 

továbbképzést elvégző szakemberek számára a 

Rehabilitáció-felépülés alapú elvek 

megismerésére és arra, hogy minél hatékonyabb 

fejlesztési/gondozási terveket készítsenek. 

 A program célcsoportja: szociális alapszolgáltatások területén, szociális 

szakosított ellátások területén 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: szociális munkatárs, 

terápiás munkatárs (pszichiátriai, fogyatékos, 

idős, szenvedélybeteg ccs.), ápoló (idős, 

pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos ccs.), 

gondozó (idős, pszichiátriai, szenvedélybeteg, 

fogyatékos, hajléktalan ccs.), segítő 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

pszchiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 

otthona, fogyatékos személyek otthona, 

hajléktalanok otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

nappali melegedő, fogyatékosok gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek lakóotthona, fogyatékos személyek 

lakóotthona, egyéb, éspedig: támogatott 

lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 34 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-T-17/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

3. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Demenciával élő személyek ellátása és 

gondozása, valamint a demenciával élő 

személyek viselkedésváltozásai. 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A demenciával élő személyek speciális 

szemléletet kívánó ápolására és gondozására 

történő felkészítés. A továbbképzés célja 

megtámogatni a tanfolyam résztvevőit azzal, 

hogy napi tapasztalataikra építve korszerű 

elméleti és gyakorlati tudást kapjanak a 

demenciával élő személyek ápolása, gondozása, 

segítése terén, ezáltal a tanfolyam elvégzése 

után tudatosabban és elégedettebben lássák el 

munkájukat. 

 A program célcsoportja: szociális alapszolgáltatások területén, szociális 

szakosított ellátások területén, gyermekjóléti 

alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: családgondozó, 

családsegítő, szociális munkatárs, terápiás 

munkatárs (pszichiátriai, fogyatékos, idős, 

szenvedélybeteg ccs.), ápoló (idős, pszichiátriai, 

szenvedélybeteg, fogyatékos ccs.), gondozó 

(idős, pszichiátriai, szenvedélybeteg, 

fogyatékos, hajléktalan ccs.), asszisztens, 

szociális asszisztens, esetfelelős, segítő, 

esetmenedzser 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

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, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 36 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

50 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 85.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-T-18/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

4. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: KRESZ ismeretek falu- és tanyagondnokok 

számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a falu- és 

tanyagondnoki munkakört betöltő munkatársak 

számára felfrissítésre kerüljenek a munkájukhoz 

szükséges KRESZ szabályok.  

A továbbképzésen ismertetésre kerülnek az áru-, 

a személyszállítás és a parkolás szabályai, 

továbbá, hogy mik a teendők nem várt 

közlekedési helyzetekben. 

 

 A program célcsoportja: szociális alapszolgáltatások területén 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: falu- és tanyagondnok 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

10 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-E-01/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 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: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Pályaorientáció 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a gyermekvédelmi 

szakemberek hatékony segítséget nyújthassanak 

a fiatalok életpályájának tervezésében, a 

döntéshozatali folyamat kísérésében, a 

megalapozott döntéshozatal támogatásában. 

A továbbképzés gyakorlati ismereteket nyújt a 

szakembereknek abban, hogyan segíthetik a 

pályaválasztás előtt álló fiatalok önismeretének 

fejlesztését, amely egyik feltétele a megfelelő 

életpálya megtalálásának, kialakításának. 

Emellett megismerteti a különféle szakmák és 

foglalkozások választásának 

szempontrendszerét (kompetenciák, elvárt 

képzettség, egészségügyi alkalmasság, 

személyiségjegyek stb.), a képzési rendszert, a 

munkaerő-piaci trendeket és aktualitásokat. 

 

 A program célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátások és 

javítóintézetek 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: nevelőszülői 

tanácsadó, nevelőszülő, gyermekgondozó, 

nevelő, gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekfelügyelő, pszichológus, 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 

örökbefogadási tanácsadó, szakoktató, 

munkaoktató, gyermekvédelmi gyám, 

utógondozó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó 

otthon, utógondozói ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

14 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 17.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-B-02/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

6. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: A gyermekek érdekében álló kapcsolatok 

erősítése, családtörténet fotóelemzéssel, családi 

legendárium 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés fő fókuszában a gyermek 

szakellátásba kerülését követően, a már 

meglévő, valamint az új kapcsolatai ápolásának 

jogszabályi háttere, és a jogszabályban 

meghatározott feladatok ismertetése áll.  

A továbbképzés feladata továbbá, hogy 

egyértelműsítse, hogy a szakellátás elsődleges 

feladata a nevelésbe vett gyermekek esetében 

hazagondozásuk – erre pedig csak akkor van 

esély, ha a szülővel/szülőkkel való kapcsolatban 

nem okoz áthidalhatatlan törést a családon 

kívüli nevelés. 

 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi 

szakellátások és javítóintézetek 

 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: családgondozó, 

családsegítő, esetmenedzser;  

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: nevelőszülői 

tanácsadó, nevelőszülő, növendékügyi előadó, 

gyermekgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, 

nevelő, gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekfelügyelő, pszichológus, 

kisgyermeknevelő, bizottsági családgondozó, 

örökbefogadási tanácsadó, gyermekvédelmi 

gyám, közvetítő 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: utógondozó 

otthon 



 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

14 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 17.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-B-03/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

7. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Örökbefogadás hatékony és szakszerű 

előmozdítása 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó 

szakembereknek tudniuk kell, hogyan segíthetik 

elő a gyermekek örökbefogadhatóvá válását, 

valamint az örökbefogadhatóvá vált gyermekek 

örökbefogadását milyen módon, eszközökkel és 

mely szakemberekkel együttműködve 

mozdíthatják elő, megtartva 

kompetenciahatáraikat. 

 A program célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátások és 

javítóintézetek 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: nevelőszülői 

tanácsadó, nevelőszülő, gyermekgondozó, 

gyermekvédelmi ügyintéző,  pszichológus, 

kisgyermeknevelő, örökbefogadási tanácsadó, 

gyermekvédelmi gyám 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

14 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 17.000 Ft/fő  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-B-04/2019 



 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

8. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Aktivitás-, figyelem-, magatartászavar 

felismerése, kezelésének módszerei 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja a résztvevők nevelési 

kompetenciájának megerősítése úgy, hogy a 

szakemberek az ismeretanyag elsajátításával 

szakértőbbé válnak a gyermekek/fiatalok 

magatartásának kezelésében. 

A továbbképzés segítséget nyújt a 

magatartászavarok formáinak felismeréséhez és 

differenciált kezeléséhez, a csoportos és egyéni 

személyiségfejlesztő módszerek által pedig a 

szakemberek további ismeretek, módszerek, 

eszközök birtokába jutnak. 

 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi 

szakellátások és javítóintézetek 

 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

alapellátás területén: családgondozó, 

családsegítő, esetmenedzser, gyermekfelügyelő, 

nevelő (gyermekjóléti alapellátás), gondozó 

(gyermekjóléti alapellátás), gyermekvédelmi 

asszisztens, egyéb: óvodai és iskolai szociális 

segítő;  

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: nevelőszülői 

tanácsadó, nevelőszülő, gyermekgondozó, 

nevelő, gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekfelügyelő, pszichológus, 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 

kisgyermeknevelő, örökbefogadási tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 



 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

34 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 51.000 Ft/fő 

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-B-05/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

9. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

 A program címe: Gyermekekkel való bánásmód integrált 

elhelyezés esetén, a gyermekek intézménybe 

történő befogadása, az adaptáció folyamata. 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a szakemberek 

megismerkedjenek az integrált elhelyezés során 

adekvát fogalmakkal, valamint a különféle 

ellátási szükségletű gyermekek esetében 

segítséget kapjanak az integrációs terv 

elkészítéséhez. 

A továbbképzés az integráció, inklúzió, 

szegregáció fogalmának gyermekvédelmi 

szempontú megismerése mellett a gyakorlati 

munka során különféle ellátási típusú 

(különleges ellátási szükségletű, speciális 

ellátási szükségletű stb.) gyermekekre vonatkozó 

integrációs tervek elkészítésére nyújt 

lehetőséget. 

 

 A program célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátások és 

javítóintézetek 

 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátás és 

javítóintézeti nevelés területén: nevelőszülői 

tanácsadó, nevelőszülő, gyermekgondozó, 

nevelő, gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekfelügyelő, pszichológus, 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

14 óra 

 A program tervezett helyszíne: Országos 



 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 17.000 Ft/fő  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében: 

TÉRÍTÉSMENTES 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea 70/668-7498, 

70/668-7497 szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu, 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-B-06/2019 

 A program minősítése érvényes: 2022. március 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2023. március 31. 

 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: 

 

 

 

- 

 

 
 


