
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. IV. 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. 

  



 

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 

Katolikus Szeretetszolgálat 

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 

 A program címe: Időskori pszichiátriai betegségek felismerése, 

kezelése képzés szakembereknek 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Célunk, hogy szakembereink nagyobb 

jártassággal rendelkezzenek a pszichiátriai 

betegségek felismerésében, kezelésében. 

 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január 19-22. 

 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: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Szlávik Bence 30//259-0628 

szlavik.bence@szeretetszolgalat.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-036/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 

Szociálpolitikai Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 

 A program címe: Változó vezetői szerepek és megújuló 

kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási 

(IFK) folyamatban 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A vezetői kompetenciák fejlesztése az IFK 

folyamat során az új szolgáltató struktúra 

kialakítása és működtetése 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:  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb éspedig: 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. I. negyedév 

 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: 85000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nagy Zsuzsa Anita 1/450-3239, 30/486-0986 

nagy.zsuzsa@nfszk.hu 

 



 A program engedélyszáma: T-05-037/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 

Szociálpolitikai Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 

 A program címe: A támogatott lakhatás szolgáltatás elméleti 

háttere és működtetése 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A résztvevők képessé váljanak a támogatott 

lakhatás szolgáltatások működtetésére, az 

érintettek 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:  

pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékosok nappali intézménye, 

szenvedélybetegek nappali intézménye, 

pszichiátriai betegek nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

pszichiátriai betegek lakóotthona, fogyatékos 

személyek lakóotthona, egyéb éspedig: 

támogatott lakhatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. I. negyedév 

 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: 58000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nagy Zsuzsa Anita 1/450-3239, 30/486-0986 

nagy.zsuzsa@nfszk.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-038/2020 



 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági 

Tanácsadó Kft. 

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. 

 A program címe: Pedagógiai és kommunikációs szempontból 

kihívást jelentő esetek megoldási stratégiái 

kisgyermeknevelőknek 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Pedagógiai és kommunikációs kompetenciák 

fejlesztése, valós helyzeteken alapuló pozitív 

modellnyújtás. 

 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:  

bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január 14-22., 2021. február 11-19., 2021. 

március 4-12. 

 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: 19900 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Horváth Karina 1/880-7627 

horvath.karina@mprx.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-030/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 

1084 Budapest, Őr u. 5-7. 

 A program címe: Kommunikáció speciális helyzetű társadalmi 

csoportokkal 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítő szereppel kapcsolatos alapelméletek és 

alkalmazhatóságuk, a megfelelő 

kommunikációs eszközök elsajátítása. 

 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: 28 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Lakatos Ildikó 70/3215683 

lakatosi@pestesely.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-031/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Vista Verde Bt. 

1174 Budapest, Létai András u. 6/1. 

 A program címe: Burnout - a kiégés jeleinek felismerése, 

megállítása és prevenciója 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak kiégésének azonosítása, 

megelőzése és a támogató eszközök elsajátítása. 

 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: 32 



 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január, 2021. március, 2021. május, 2021. 

július, 2021. szeptember, 2021. november 

 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: 72000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Zoltán 70/321-1869 

zkovacs@vistaverde.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-033/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Vista Verde Bt. 

1174 Budapest, Létai András u. 6/1. 

 A program címe: Reziliencia - rugalmas ellenállási képesség, 

avagy hogyan állítsd a stresszt a szolgálatodba 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak rezilienciájának fejlesztése 

támogató eszközök elsajátítása által. 

 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: 32 



 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január, 2021. március, 2021. május, 2021. 

július, 2021. szeptember, 2021. november 

 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: 72000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Zoltán 70/321-1869 

zkovacs@vistaverde.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-034/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Vista Verde Bt. 

1174 Budapest, Létai András u. 6/1. 

 A program címe: Motiváció a mindennapokra - Találd meg a 

benned rejlő hajtóerőt! 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak motivációs képességének 

fejlesztése támogató eszközök elsajátítása által. 

 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: 32 



 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január, 2021. március, 2021. május, 2021. 

július, 2021. szeptember, 2021. november 

 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: 72000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Zoltán 70/321-1869 

zkovacs@vistaverde.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-035/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 

 A program címe: Szociálpolitikai kihívások 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A műhely a szociális rendszert, a jogi kereteket 

értelmezi az etikai, érdekérvényesítési és 

finanszírozási kérdésekkel. 

 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, 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, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 

   



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika, Nyitrai Imre 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.sote.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-013/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. december 31. 

 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 

Bölcsődei Múzeum Alapítvány 

1083 Budapest, Nagy Templom u. 3. 

 A program címe: BÖLCSŐDETÖRTÉNET XIX. 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai műhely bepillantást enged a magyar 

bölcsődék kezdeti időszakába, a Bölcsődei 

Múzeum anyagának gyűjtésébe, az újabb 

kutatások eredményeibe. Betekinthetünk a XIX. 

sz. festészetén keresztül a játékábrázolásba. 

Hallhatnak a Montessori pedagógia bölcsődei 

alkalmazásáról. Tájékoztatást kapnak a 2020. év 

karantén időszakról történt Bölcsődei kérdőíves 

felmérés eredményeiről. Egyszerű a 

kisgyermekek számára elvégezhető 

játékjavaslatok megbeszélése. Az online 

kapcsolattartási formák kialakítására, 

működtetésére javaslatok, és a tapasztalatok 

átadása. - Megismerhetik, tapasztalatot 

gyűjthetnek a bölcsődés gyermekek fejlődését 

szolgáló játék és játszó kapcsolatáról. 

Találkozhatnak, meghallgathatják, 

beszélgethetnek a szakma jeles képviselőjével, 

szakembereivel. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, egyéb, éspedig: 

minden érdeklődő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. március 3. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 27000 Ft 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Vokony Éva 30/859-9903 

vokony.eva.0418@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: M-05-014/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. december 31. 

 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 

Vista Verde Bt. 

1174 Budapest, Létai András u. 6/1. 

 A program címe: Esetmegbeszélés – Szupervízió módszertanán 

alapuló esetmegbeszélő körök 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ágazatban dolgozó szakmai 

munkatársak szupervíziós módszertan alapú 

támogatása esetmegbeszélés során. 

 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: 16 



 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január, 2021. március, 2021. május, 2021. 

július, 2021. szeptember, 2021. november 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 alkalom 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 108000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Zoltán 70/321-1869 

zkovacs@vistaverde.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-015/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. december 31. 

 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 
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 

ALFA PROXIMA-X Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

4243 Téglás, Alkotmány u. 36. 

 A program címe: Szakmai protokollok a szociális ellátás területén 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ellátás területén dolgozó 

szakemberek szakmai protokoll ismereteinek e-

learning rendszer keretében való bővítése a 

gondozottak minőségi ápolása, gondozása, 

részükre esetleges elsősegélynyújtás érdekében. 

 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:  

házi segítségnyújtás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. január 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: szakmaitrening.hu, online oktatási portál 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 85000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Müller Helga Bernadett 20/413-0720 

ms.helga.muller@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: E-09-009/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar 

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9. 

 A program címe: Új modellek és jó gyakorlatok a szociális munka 

tárgykörében 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A tanácskozás célja az internet és a közösségi 

háló elérhetőségéből származó veszélyek, 

illetve a szociális szakemberek prevencióban 

végzett munkája során alkalmazható módszerek, 

jó gyakorlatok megismerése. 

 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, fogyatékos személyek otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, fogyatékosok nappali intézménye, 

fogyatékosok gondozóháza, 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: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. május 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Hajdúböszörmény 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 3000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Balázs- Földi Emese 70/708-5326 

balazs.foldi.emese@ped.unideb.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-09-011/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. december 31. 



 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: 

 

 

 

- 



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
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 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Asszertivitás-fejlesztő tréning 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az asszertív viselkedés technikáinak 

megismerése, az önérvényesítési készség és a 

szociális kompetenciák fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, 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: 32 

 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: 68500 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Márta 56/515-250 kiss.marta@eselyfk.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-11-036/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Kommunikáció-fejlesztő tréning 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális szakemberek kommunikációs 

képességeinek fejlesztése a hatékony 

kommunikáció eszköztárának elsajátításával. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, 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: 32 

 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: 68500 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Márta 56/515-250 kiss.marta@eselyfk.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-11-037/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 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: 

 

 

 

- 

 

 


