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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. § (6b) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság a közlemény mellékleteként folyamatosan közzéteszi a minősítéssel rendelkező továbbképzési 

programjainak a Rendelet 2. számú mellékletben meghatározott adatait. 

A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi idejét. A 

megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, a hatályos Rendeletnek 

megfelelően szervezhetőek. 



BUDAPEST 

1. A továbbképzési program fajtája: 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

által szervezett továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések esetén: 
Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 
kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 
munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 
választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Kiégés prevenció és stresszkezelés az 

idősellátásban dolgozó szakembereknél 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A kiégés prevenciója, a stressz kérdéskörének 

áttekintése, és az ehhez kapcsolódó készségek 
fejlesztése. 

 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, idősek otthona, idősek 

klubja, gondozási központ, időskorúak 

gondozóháza, egyéb, éspedig: falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens 

személyek nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 
(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68 000 Ft 

Az EFOP 3.8.2 és VEKOP 7.5.1 kiemelt 
projektek keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Merkl Tímea 70/668-7497 

merkl.timea@szgyf.gov.hu 
 

 A program engedélyszáma: T-05-032/2020 

 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: 

 

 

 
- 



2. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

által szervezett továbbképzések esetén: 
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 
szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

választható továbbképzés 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: A hatékony segítői kommunikáció 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A kommunikációs hatékonyság növelése a 

személyes gondoskodást végzők körében. 

 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, egyéb, éspedig: 

gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, 

Biztos Kezdet Gyerekház, utógondozói ellátás, 
utógondozás, utógondozó otthon, kórházi szociális 

munka, óvodai- és iskolai szociális munka, 

támogatott lakhatás, közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, támogató szolgálat, falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás, család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 68 000 Ft 

Az EFOP 3.8.2 és VEKOP 7.5.1 kiemelt 

projektek keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

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

 

 A program engedélyszáma: T-05-033/2020 

 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: 

 

 

 

- 

 

 


