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

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek munkakörhöz kötött és kötelező 

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 és kötelező 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. 



BUDAPEST 

1. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Szexedukáció 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Jelen képzés olyan alkalmazható nevelési és 

gyakorlati ismereteket, módszereket eszközöket 

ajánl, melyek haszálata segíti a résztvevőt 

abban, hogy a gyermekkel hogyan beszéljen a 

szexualitásról, hogyan segítse a gyermeket testi, 

lelki működésének megismerésében, a minél 

harmonikusabb pszichoszexuális fejlődése 

kibontakozásában. Segíti a 

gyermekotthonokban, lakásotthonokban, 

nevelőszülői és javítőintézeti ellátásban 

jeletkező problémás nevelési szituációk 

megoldását, a nevelési kultúra tudatos 

formálását. Hozzájárul a résztvevők 

szemléletének formálásához, és a nevelési 

helyzetekhez való viszonyulás módosításán 

keresztül a gyermekek és felnőttek hatékonyabb 

együttműködésének kialakulásához. 

 

 A program célcsoportja: Gyermekvédelmi szakellátások és 

javítóintézetek 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben:  

ápoló, bizottsági családgondozó, 

fejlesztőpedagógus, gyermekfelügyelő, 

gyermekgondozó (ha nem a nevelőszülő 

hozzátartozója), gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekvédelmi gyám, gyógypedagógus, 

nevelő, nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, 

örökbefogadási tanácsadó, pszichológus, 

utógondozó, védőnő 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, 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: 

 

Merkl Tímea 

70/668-7497  merkl.timea@szgyf.gov.hu, 

Csipke Dorottya  

30/237-7906 csipke.dorottya@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-T-24/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. szeptember 30. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

2. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: A komplex szükségletfelmérés hatása a 

szolgáltatási tervre 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A komplex szükségletfelmérés a fogyatékos, 

pszichiátriai problémákkal élő, illetve 

szenvedélybetegek támogatási szükségletének 

felmérésére kidolgozott módszer, amelyet a 

támogatott lakhatásban alkalmaznak. A 

továbbképzés segíti a résztvevőket a felmérő 

eszközből kinyert adatokat, szolgáltatási 

igényeket, elemeket átfordítani szolgáltatási 

tervre. 

 

 A program célcsoportja: Szociális szakosított ellátások területén 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások területén:  

esetfelelős 

 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

fogyatékos személyek támogatott lakhatása, 

pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása 

 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): 

10 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: 

 

Merkl Tímea 

70/668-7497  merkl.timea@szgyf.gov.hu, 

Csipke Dorottya  

30/237-7906 csipke.dorottya@szgyf.gov.hu 

 



 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-K-07/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. szeptember 30. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

3. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: A megfigyelés jelentősége az ellátásban, 

helyzet-felismerési technikák 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők az 

ápolás-gondozás holisztikus szemléletével 

ismerkedjenek meg. A mindennapi munkájuk 

során tapasztalt jelenségek során miket 

szükséges megfigyelniük, hogy az intézmény 

lakóinak állapotát megfelelően át tudják látni. 

 

 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 

szolgáltatások területén: 

szociális munkatárs, ápoló (idős, pszichiátriai, 

szenvedélybeteg, fogyatékos ccs.), gondozó 

(idős, pszichiátriai, szenvedélybeteg, fogyatékos  

hajléktalan ccs.), esetfelelős 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben: 

ápoló (gyermekvédelmi szakellátásban) 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan 

személyek átmeneti szállása, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, szenvedélybetegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, 

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): 

10 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: 

 

Merkl Tímea 

70/668-7497  merkl.timea@szgyf.gov.hu, 

Csipke Dorottya  

30/237-7906 csipke.dorottya@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-K-08/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. szeptember 30. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

 

 

 

- 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

4. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Jó gyakorlatok az idősek 

funkciómegtartásában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az idősellátás helyi gyakorlatainak a 

megismerése, hogyan segíthetjük elő az idősek 

önállóságát az őket körülvevő környezetben. 

 

 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 

szolgáltatások területén:  

szociális munkatárs, terápiás munkatárs 

(pszichiátriai, fogyatékos, idős, szenvedélybeteg 

ccs.), ápoló (pszichiátriai, fogyatékos, idős, 

szenvedélybeteg ccs.), gondozó (pszichiátriai, 

fogyatékos, idős, szenvedélybeteg ccs.), falu- és 

tanyagondnok 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, idősek nappali 

ellátása, hajléktalan személyek nappali 

melegedője, időskorúak gondozóháza, 

hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, idősek otthona 

 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): 

24 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40.800 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: 

 

Merkl Tímea 

70/668-7497  merkl.timea@szgyf.gov.hu, 

Csipke Dorottya  

30/237-7906 csipke.dorottya@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-M-04/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. szeptember 30. 

 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: 

 

 

 

- 

 

 


