
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. 



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: 

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 nevelőszülői tanácsadás hatékonyságának 

növelése 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés elvégzésével képes lesz a 

tevékenységével kapcsolatos, a gyermek 

gondozásával, nevelésével összefüggő 

információkat összegyűjteni, összegezni és 

strukturálni, valamint meg fogja tudni határozni 

a szükséges fejlesztési és/vagy rehabilitációs 

területeket. 

 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:  

nevelőszülői tanácsadó, pszichológus, egyéb, 

éspedig: pszichológiai tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 

 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-M-05/2020 

 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: 

 

 

 

- 



 

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: Az aktivitás- és a  figyelem zavarai,  

magatartászavarok, hiperaktív figyelemzavar 

(ADHD) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja a résztvevők nevelési 

kompetenciájának megerősítése, 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 

szolgáltatások területén: családgondozó, 

családsegítő, esetmenedzser, gyermekfelügyelő, 

gyermekvédelmi asszisztens, helyettes szülői 

tanácsadó, kisgyermeknevelő, gyógypedagógus, 

egyéb: óvodai és iskolai szociális segítő;  

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben: 

fejlesztőpedagógus, gyermekfelügyelő, 

gyermekgondozó (ha nem a nevelőszülő 

hozzátartozója), gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekvédelmi gyám, gyógypedagógus, 

kisgyermeknevelő, nevelő, nevelőszülő, 

nevelőszülői tanácsadó, örökbefogadási 

tanácsadó, szakoktató, munkaoktató, egyéb: 

pszichológiai tanácsadó 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, 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: 

 

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-B-10/2020 

 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: 

 

 

 

- 



 

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: Gyógyászati segédeszközök ismerete és 

használata 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai tanácskozás célja, hogy olyan 

szemléletet és együttműködési lehetőséget adjon 

át a résztvevőknek, amelyek segítségével a 

fogyatékos személyek a támogató-segítő 

eszközök és technológiák használatával 

önrendelkező módon érhetik el az önálló 

életvitel különböző szintjeit. Az előadásokon 

hallottak, valamint a megfelelő eszközök 

használatával az érintett fogyatékos személyek, 

családjaik, valamint az őket támogató 

szakemberek minőségben jobb, tartalmasabb 

életet élhetnek. 

 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, segítő, terápiás munkatárs 

(fogyatékos, idős ccs.), gondozó (idős, 

fogyatékos ccs.) 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek 

gondozóháza, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, egyéb, éspedig: 

hajléktalanok otthona 

 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-09/2020 

 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: 

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 felépülés alapú gondozási megközelítés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzési program azokat a 

szakembereket segíti a felépülés alapú 

megközelítés gyakorlati alkalmazásában, akik a 

szenvedélybetegekkel, a mentális betegségekkel 

érintett személyekkel és hozzátartozóikkal 

foglalkoznak. A tanácskozás résztvevői képet 

kapnak a hozzátartozókkal és a természetes 

támogató hálót alkotó személyekkel való 

konzultációkról és azok lefolytatásának 

módszereiről. Ezen kívül szerepet kap a 

szerződéskötés, a célok és a keretek 

kijelölésének fontossága. A résztvevők 

megismerik a stressz egyéni állapotokra 

gyakorolt hatásait, illetve a stresszkezelési 

technikák alkalmazását, és az 

állapotrosszabbodás vagy visszaesések 

megelőzésének lehetőségeit. 

 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, ápoló 

(pszichiátriai, szenvedélybeteg ccs.), gondozó ( 

pszichiátriai, szenvedélybeteg, ccs.) 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, pszichiátriai 

betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalan személyek 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, egyéb 

éspedig: hajléktalanok otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

20 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34.000 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-10/2020 

 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: 

 

 

 

- 



 

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: A munkaerő-piaci ismeretek, eszközök, jó 

gyakorlatok 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai tanácskozás célja, hogy a résztvevők 

új ismereteket szerezzenek arról, hogy mivel 

tudják kiegészíteni meglévő szociális 

szolgáltatásukat, milyen módszereket 

alkalmazhatnak, milyen lehetőségek vannak az 

adott célcsoport munkaerő-piaci 

reintegrációjára, illetve kiket és mely 

szolgáltatókat kereshetnek meg, ha kérdéseik 

vannak, illetve ha klienseiknek ilyen 

szolgáltatásra van szükségük. 

 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, szenvedélybeteg 

ccs.), családgondozó, családsegítő, esetfelelős, 

esetmenedzser 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, fogyatékos 

személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek 

átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan 

személyek átmeneti szállása, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai 

betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- 

és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, családok átmeneti 

otthona, egyéb, éspedig: hajléktalanok otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

20 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 34.000 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-11/2020 

 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: 

 

 

 

- 



 

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: Mobilizálás, betegmozgatás 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A mobilizálás és a betegmozgatás szabályainak 

átfogó ismerete a mindennapos gondozói munka 

megvalósítása során. 

 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: 

segítő, ápoló (idős, pszichiátriai, fogyatékos 

ccs.), gondozó (idős, pszichiátriai, fogyatékos 

ccs.) 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

hajléktalan személyek nappali melegedője, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek 

gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, hajléktalan személyek átmeneti 

szállása, fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

otthona, fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása, egyéb, éspedig: hajléktalanok otthona 

 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 óa 

 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-12/2020 

 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: 

 

 

 

- 



 

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: Jó gyakorlatok a gyógypedagógiai 

fejlesztésben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai műhely célja az olvasás, írás, 

számolás, interperszonális kapcsolatok, 

kommunikációt segítő technikák, szabadidő 

eltöltés, IT eszközök használata területén olyan 

ígéretes gyakorlatok bemutatása, amelyek a 

szociális intézményi és szolgáltatási hálózat 

keretén belül elérhetőek hazai és nemzetközi 

színtereken. A műhely fórumain tartott 

előadásokon a résztvevők megismerhetnek jó 

gyakorlatokat, majd a műhelybeszélgetések 

során átgondolhatják saját gyakorlataikat, 

valamint az új ismeretek adaptálásának 

lehetőségeit. 

 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:  

terápiás munkatárs 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek gondozóháza, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

támogatott lakhatása 

 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, Csipke Dorottya,70/668-7497,  

30/237-7906merkl.timea@szgyf.gov.hu, 

csipke.dorottya@szgyf.gov.hu 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-M-06/2020 

 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: 

 

 

 

- 

 

 


