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

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek szabadon választható 

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 2020. II. 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. 



  

BÁCS-KISKUN MEGYE 
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 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21. 

 A program címe: Falu- és tanyagondnok helyettes képzés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A falu- és tanyagondnok munkájának 

megismertetése az őt helyettesítő szociális és 

más terület dolgozóival. A falu- és 

tanyagondnokot szabadsága, betegsége idején 

helyettesítő szakemberek felkészítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek otthona, idősek klubja, gondozási 

központ, időskorúak gondozóháza, egyéb- 

éspedig: falu- és tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. augusztus 27. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Kecskemét, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 76/507-543, 30/433-

2443 mnefalu@t-online.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-02-020/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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: 

 

 

 

- 



BUDAPEST 

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 

Félúton Alapítvány 

1172 Budapest, Liget sor 26. 

 A program címe: Megoldásközpontú szociális tanácsadás 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és 

gyakorlati megismertetése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona,  pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dr. Zuti Pál 20/383-6106 dr.zuti@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-05-016/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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 

Félúton Alapítvány 

1172 Budapest, Liget sor 26. 

 A program címe: Agressziókezelő trénerképzés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és 

gyakorlati megismertetése, indulatkezelés és 

agresszió témában. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona,  pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

egyéb, éspedig: szenvedély- és pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

44 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 38 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dr. Zuti Pál 20/383-6106 dr.zuti@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-05-017/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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 

Félúton Alapítvány 

1172 Budapest, Liget sor 26. 

 A program címe: Szenvedélybeteg "Terápiás Csoport" 

csoportvezetői képzés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítő szakmában dolgozók részére egy 

hatékony, gyakorlatias módszertan elméleti és 

gyakorlati megismertetése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona,  pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, pszichiátriai betegek lakóotthona, 

egyéb, éspedig: szenvedély- és pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dr. Zuti Pál 20/383-6106 dr.zuti@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-05-018/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó 

Kft. 

1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. ép. I. em. 

2. 

 A program címe: Kreatív játékötletek a kisgyermekek 

önkibontakoztatását segítő élményszerű zenei, 

mozgásos, alkotó tevékenységek kialakításához 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Nyelvi- zenei, mozgásos, vizuális alkotó 

tevékenységekhez kötött kreatív játékötletek a 

kisgyermekekkel foglalkozók részére. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. október 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Király Ágnes 30/779-9868 

kiraly.agnes@raabeklett.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-019/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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: Infekciókontroll a bentlakásos szociális 

intézményekben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A bentlakásos szociális intézményekben 

dolgozó szakemberek felkészítése az 

infekciókontroll tevékenységek végzésére. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

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 

 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): 

32 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Galambos Pál 70/458-1025 

galambos.pal@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-023/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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 

KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti 

Társaság 

1213 Budapest, Szent László u. 82. 

 A program címe: Konfliktuskezelést fejlesztő tréning 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az interperszonális kapcsolati és 

konfliktuskezelési, megküzdési 

készségfejlesztés, különös tekintettel a 

mentálhigiénés szemléletű kapcsolatteremtésre 

és önreflexióra. A hatékony személyközi 

konfliktusmentes kapcsolatkezelés 

szabályszerűségeinek elmélyítése, 

továbbfejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig: 

valamennyi szociális ellátási formát nyújtó 

intézmény dolgozója 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, folyamatosan 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Miskolc, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vályi - Nagy Ibolya 30/958-0079 

ibolya.valyinagy@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-05-007/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 

1084 Budapest, Őr u. 5-7. 

 A program címe: Kulcskompetenciák fejlesztése szociális 

szakembereknek 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Ügyfél-interakciós és támogató kompetenciák 

fejlesztése az összetett kliensi problémák 

érzékelése, kezelése érddekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. szeptember 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Lakatos Ildikó 1/476-1930 

lakatosi@pestesely.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-008/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 

1084 Budapest, Őr u. 5-7. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés, önismeret szociális 

szakembereknek 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítő szereppel kapcsolatos empátiás 

készségek fejlesztése, előítéletek kezelése 

kommunikációs eszközök alkalmazásával. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. szeptember 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Lakatos Ildikó 1/476-1930 

lakatosi@pestesely.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-009/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

10. 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 

Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú 

Egyesület 

1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 

 A program címe: Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett 

gyerekek jogainak érvényesítése érdekében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakemberek ismereteinek bővítése és 

szakmai eredményességének növelése, a 

gyermeki jogok védelme gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő, fogvatartott és az 

igazságszolgáltatással kapcsolatba kerülő 

gyerekek esetében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, 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: 2020. november, 2021. március 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Herczog Mária 1/225-3526 

csagyi@csagyi.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-011/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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: 

 

 

 

- 



 

11. 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 gyermekvédelmi szakértői bizottságok 

működésének szakmai keretei 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekvédelmi szakértői bizottságok 

szakmai tevékenységének elősegítése az 

egységesség és differenciáltság szempontjai 

figyelembevételével. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. III. negyedév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Bogács Ernő 70/932-0089 

bogacs.erno@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-015/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

12. 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: Pszichológus szakma a gyermekvédelmi 

szakellátás területén 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A program célja a gyermekvédelemben dolgozó 

pszichológusok támogatása és megtartása, 

szakmai identitásának megerősítése 

közösségformálás, ágazati- szakmai információ 

biztosítása, módszertani lehetőségek, eszközök 

bemutatása esetfeldolgozások mentén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. III. negyedév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Bogács Ernő 70/932-0089 

bogacs.erno@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-016/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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: 

 

 

 

- 



 

13. 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: Túlélési lehetőségek a szakmában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai lehetőségek megtapasztalása és 

tudatosítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 



 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Bogács Ernő 70/932-0089 

bogacs.erno@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-017/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

14. 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: Döntés- és megoldásközpontú konzultáció 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai kompetencia megtapasztalása és 

tudatosítása. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 



 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Bogács Ernő 70/932-0089 

bogacs.erno@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-018/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

15. 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 

e-LEARNING Távoktatási és Felnőttképző 

Kft. 

1105 Budapest, Mádi u. 17. 

 A program címe: A gyermeki jogok érvényesíthetőségének 

eszközei, esetleges akadályai a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő gyermekek 

vonatkozásában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés lehetőséget nyújt a 

gyermekvédelem területén dolgozó 

szakemberek számára a gyermeki, szülői jogok 

mélyebb megismerésére, új eszközök, 

módszerek elsjátítására, melyek elősegíthetik a 

gyermeki jogok sérülésének időbeni 

felismerését, azok korrekcióját. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Miklósi Erzsébet 30/969-6756 

mizsebet@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: E-05-005/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

16. 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 

e-LEARNING Távoktatási és Felnőttképző 

Kft. 

1105 Budapest, Mádi u. 17. 

 A program címe: A bölcsődei adaptáció dilemmái, innovációs 

törekvések a bölcsődében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, felhívni a 

kisgyermekgondozó szakemberek figyelmét a 

bölcsődei nevelés problémáira, segítséget 

nyújtani a bölcsődei adaptáció, a bölcsőde 

gyermekvédelmi feladatai, és a játékfelfogás 

értelmezésében. Jó gyakorlatok bemutatása, 

módszertani, pedagógiai ismeretek bővítése a 

törvényi változások mentén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Farkasné Borza Éva 30/434-3132 

borzaeva@freemail.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-05-006/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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: 

 

 

 

- 



 

17. 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 

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék 

Intézménye 

1041 Budapest, Lőrinc u. 35-37. 

 A program címe: A T.E.T.T.E.K. szerepe a rugalmas 

alkalmazkodásban, a reziliencia fejlődésében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzésen a szakemberek megismerik a 

reziliencia fogalmát. A megszerzett ismeretek 

támogatják, hogy az érintettek a környezet 

gyors változásaihoz hatékonyabban, 

sikeresebben és rugalmasabban tudjanak 

alkalmazkodni. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. október 7. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

5 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Farkasné Farkas Aranka 70/334-8250 

szaktanacsado@ujpestibolcsik.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-007/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

18. 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 

Art Éra Alapítvány 

1074 Budapest, Rottenbiller u. 10. 

 A program címe: NAVIGÁTOR: kihívások és lehetőségek a célzott 

prevencióban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Cél szakembereknek "navigációt" biztosítani a 

célzott prevencióban a kihívások és lehetőségek 

feltérképezésével. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékosok gondozóháza, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: büntetés- 

végrehajtási intézet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 14 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

8 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Kalocsa 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Puy Tamás 30/539-6223 puyes@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: M-05-003/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

19. 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 

Váltó- sáv Alapítvány 

1082 Budapest, Üllői út 42. 4.1. 

 A program címe: VÁLTÓ- LÁZ: a segítő munka lehetőségei 

bűnelkövetők (fogvatartottak, szabadultak) 

(re)integrációjában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Cél a segítő munka lehetőségeinek 

feltérképezése bűnelkövetők (fogvatartottak, 

szabadultak) (re)integrációjában: tudás- és 

tapasztalatmegosztás. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, szenvedélybetegek otthona, 

hajléktalanok otthona, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, időskorúak gondozóháza, 

pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 

otthona, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 

hajléktalanok átmeneti szállása, gyermekjóléti 

szolgálat, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: büntetés- 

végrehajtási intézet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Debrecen 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Mészáros Mercedes 70/362-7163 

m.meszaros@valtosav.hu 

 



 A program engedélyszáma: M-05-004/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

20. 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 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Kommunikáció a szervezetben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A vezető kommunikációjának a szervezeten 

belül különös jelentősége van. Kihat a 

szervezeti kultúrára, a szervezeten belüli és a 

szervezetről történő külső kommunikációra 

egyaránt. A továbbképzéssel célunk hatékony 

eszközökkel támogatni a vezetői feladatokat a 

kommunikáció, konfliktuskezelés és szervezeti 

mentálhigiéné területén. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 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, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.sote.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-005/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

21. 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 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Intézménymenedzsment program 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az intézményi menedzsment fejlesztő 

programok keretében az intézményekben olyan, 

a gyakorlati problémákon alapuló fejlesztések 

indulnak el, amelyek végső célja változtatási 

projektek beindítása és sikeres végigvitele. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 



 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.sote.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-006/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

22. 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 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Kiégés és a pozitív pszichológia 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A vezető működésének a szervezeten belül 

különös jelentősége van. Kihat a szervezeti 

kultúrára, a szervezetn belül a munkatársak 

hatékony működésére egyaránt. A 

továbbképzéssel célunk hatékony eszközökkel 

támogatni a szervezeti és egyéni mentálhigiéné 

területét. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 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, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.sote.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-007/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

23. 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 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Működési hatékonyság a szervezetben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A műhely a szociális szolgáltatások 

működtetéséhez szükséges közgazdasági 

alapismereteket, a hatékonyságot (kontrolling) 

és finanszírozási kérdéseket járja körbe egy 

fenntartható szervezeti működés érdekében. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 



 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.sote.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-008/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

24. 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 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Vezetés és szervezés a szociális intézményekben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A Vezetés és szervezés műhely a vezetési 

funkciók összefüggő rendszerén keresztül 

mutatja be, hogy milyen vezető feladatokkal 

szembesül egy szervezet irányítója stratégiai és 

operatív szinten. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 



 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.sote.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-009/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



FEJÉR MEGYE 

25. 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 

Innovatív Műhely Szolgáltató Bt. 

8000 Székesfehérvár, Puskás Tivadar u. 8. 

 A program címe: Mindennapi feladatok az idősgondozásban 

(betegségek, gyógyszerelés, mobilizálás, 

hospice) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők 

megismerkedjenek az idősek számára nyújtható 

szociális alap- és szakellátásokkal, a különféle 

bentlakást nyújtó otthonokkal, a hospice házak 

működésével, az itt dolgozók alapfeladataival. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális ellátásban 

részesülőkkel foglalkozó- intézménydolgozó 

 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 tervezett helyszíne: Csongrád megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Molnárné Gábor Zsuzsanna 20/346-7386 

innovativmuhely@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-07-021/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

26. 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 

Innovatív Műhely Szolgáltató Bt. 

8000 Székesfehérvár, Puskás Tivadar u. 8. 

 A program címe: Segítő beszélgetés, mint a kiégés megelőzésének 

egyik módszere (A segítő beszélgetés elemeinek 

használata az önfejlesztés folyamatában) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja a résztvevők 

megismertetése a segítő beszélgetés 

módszerével a kiégés elkerülése érdekében. A  

résztvevők lehetőségeiknek megfelelően építsék 

be a segítő beszélgetés elemeit az önfejlesztő 

folyamatukba, ismerkedjenek meg a 

rezilienciával és legyenek képesek 

felelősségteljes döntéshozatalra. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

egyéb, éspedig: valamennyi- szociális ellátásban 

részesülőkkel foglalkozó- intézménydolgozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Csongrád megye, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Molnárné Gábor Zsuzsanna 20/346-7386 

innovativmuhely@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-07-010/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

12/162/2019, D/4465/2019 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

27. 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 

Alba Caritas Hungarica Alapítvány 

8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport – az addiktív 

problémával küzdő személyek körében dolgozó 

segítő szakemberek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az esetmegbeszélés célja: segítő tevékenység 

tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos 

problémák csoportban való megbeszélés – cél, 

hogy a csoport segítséget adjon az esethozó 

személyes érzelmeinek megértéséhez, az adott 

probléma hatékony és eredményes 

megoldásához. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, családsegítés, 

szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok 

otthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, idősek klubja, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 

melegedő, pszichiátriai és szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, 

gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Székesfehérvár 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Farnas István Géza 30/742-8137 

istvanfarnas@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-07-012/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



HAJDU-BIHAR MEGYE 

28. 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 

AVP Hungary Egyesület 

4029 Debrecen, Lórántffy u. 16. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning a személyes 

gondoskodást végző személyek számára az AVP 

módszereivel 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az AVP tréning készségszintű tudás 

megszerzésére irányul, élményszerűen, 

tapasztalati úton. Azokat a készségeket segítünk 

fejleszteni, amelyek előfeltételei a tervezésnek, 

a zavartalan együttműködésnek, az erőszak 

nélküli kommunikációnak és 

munkamegosztásnak. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

családsegítés, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, hajléktalanok otthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalanok átmeneti szállása,  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,  gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: speciális nevelési 

igényű gyermeket befogadó otthon 

 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): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Patkó Kornélia 70/316-0560 

drlia@freemail.hu 

 



 A program engedélyszáma: S-09-006/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



HEVES MEGYE 

29. 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 

SZTRATÉGOSZ Intézet Kft. 

3359 Tenk, Fő út 54. 

 A program címe: Kiégés elleni tréning (csoporttal a kiégés ellen) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja, hogy a résztvevő sajátítsa el a 

személyes reflexión alapuló önértékelést, képes 

legyen a saját erőforrásrendszerének 

azonosítására. Ismerje meg a burn out kockázati 

tényezőit és váljon képessé azok azonosítására 

saját működésében. Ismerje meg a személyes 

hatékonysághoz szükséges mentálhigiénés 

egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, 

eszközeit.  

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. szeptember 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Szombathely, Eger, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Molnár Enikő 70/608-8850 

eniko.sztrategosz@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-10-013/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

30. 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 

SZTRATÉGOSZ Intézet Kft. 

3359 Tenk, Fő út 54. 

 A program címe: A munkahelyi konfliktusok kezelésének 

lehetőségei 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja, hogy a résztvevők sajátítsák el a 

konfliktuskezelési ismereteket. Olyan kreatív 

ismeretek és  alkalmazások elméleti és 

gyakorlati elsajátíttatása, amelyek a résztvevők 

általános műveltségének, személyiségének és 

állampolgári kompetenciáinak fejlődését 

eredményezik. A képzés hangsúlyt helyez az 

altruista eszköztár megismertetésére és 

gyakorlására, a munkahelyi mentálhiginé 

támogatására. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 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, 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, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. szeptember, 2020. október 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Szombathely, Eger, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Molnár Enikő 70/608-8850 

eniko.sztrategosz@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-10-014/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 

31. 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 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Továbbképző Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. 

 A program címe: Ellátottakkal való bánásmód szakmai kérdései 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A program a bánásmód speciális kérdéseivel 

ismerteti meg a szociális szolgáltatásokban 

dolgozó szakembereket. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, 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, helyettes 

szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

javítóintézet, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. augusztus 1., igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 



 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. habil Móré Marianna 42/404-411 

more.marianna@foh.unideb.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-16-002/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 



 

32. 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 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 

Szociális Továbbképző Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. 

 A program címe: Szociális szakterületi mentor 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A mentorálás elméleti/gyakorlati alapjainak 

elsajátítása a szociális szakma sajátosságaira 

fókuszálva. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek 

klubja, gondozási központ, fogyatékosok 

nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, nappali melegedő, hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti 

szállása,  gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. augusztus 1., igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 9 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. habil Móré Marianna 42/404-411 

more.marianna@foh.unideb.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-16-003/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 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: 

 

 

 

- 



VESZPRÉM MEGYE 

33. 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 

OKTKER- NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 A program címe: Agresszíven viselkedő kliensek a szociális 

munkában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Pszichológiai ismereteket ad kibővíteni és 

rendszerbe foglalni a kliensekről tanult/szerzett 

korábbi ismereteket, segít kikerülni az agresszív 

kliensekkel folytatott kommunikációban rejlő 

csapdákat, megkönnyíti az eredményes és 

hatékony kommunikációit- fentiek által időt és 

energiát szabadít fel a szakemberek számára 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 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, idősek klubja, 

gondozási központ, fogyatékosok nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali 

intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, fogyatékos személyek lakóotthona, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: tanya- és 

falugondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: 2020. július 20. 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 12 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Molnár Lajos 88/421-080 oktker@oktker.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-19-004/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. június 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 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: 

 

 

 

- 

 

 


