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

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek munkakörhöz kötött és kötelező 

továbbképzéseit tartalmazó jegyzék közzétételéről 
 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) SZCSM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (6b) alapján a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező munkakörhöz kötött és kötelező továbbképzési 

programjainak a 2. számú mellékletben meghatározott adatait a közlemény mellékleteként a honlapján és a 

Szociális Ágazati Portálon folyamatosan közzéteszi. 

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

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

megfelelően szervezhetők. 



BUDAPEST 

1. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Elsősegélynyújtás 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az elsősegélynyújtó feladatainak 

megértéséséhez az elsősegélynyújtás fogalmát 

és az elsősegélynyújtás láncolatát szükséges 

részletezni. A továbbképzés bemutató gyakorlat 

keretében a beteg/sérült biztonságos 

megközelítésére, a betegvizsgálat és a 

folyamatos betegkommunikáció fontosságára 

hívja fel a figyelmet. Célja, hogy tudatosítsa a 

résztvevőkben, hogy az elsősegélynyújtás 

milyen lelki folyamatokat indukálhat az ellátás 

alatt és után. Ez az ismeret segíti a kezdeti 

bizonytalanság csökkentését és megvédi az 

ellátót a lelki hatások esetleges negatív 

következményeitől. Az alapfogalmak 

részletezése mellett hangsúlyt kap az 

újraélesztés protokollja, a defibrillátor 

használata, a gyermek- és csecsemő 

újraélesztés, a sebellátás, vérzéscsillapítás és a 

mérgezések, allergiás reakciók ellátása. 

 

 

 

A program célcsoportja: 

 

Szociális alapszolgáltatások területén, Szociális 

szakosított ellátások területén, Gyermekjóléti 

alapellátások, Gyermekvédelmi szakellátások és 

javítóintézetek 



 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások területén: 

szociális munkatárs, segítő, asszisztens, terápiás 

munkatárs, ápoló, gondozó, szociális 

asszisztens, családgondozó, családsegítő, 

esetfelelős, esetmenedzser, falu- és 

tanyagondnok, gyermekfelügyelő, 

gyermekvédelmi asszisztens, helyettes szülői 

tanácsadó, kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, 

gyógypedagógus 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben: 

ápoló, bizottsági családgondozó, 

fejlesztőpedagógus, gyermekfelügyelő, 

gyermekgondozó (ha nem a nevelőszülő 

hozzátartozója), gyermekvédelmi asszisztens, 

gyermekvédelmi gyám, gyermekvédelmi 

ügyintéző, gyógypedagógus, elhelyezési 

ügyintéző, jogász, kisgyermeknevelő, közvetítő, 

nevelő, nevelőszülő, nevelőszülői tanácsadó, 

növendékügyi előadó, orvos, örökbefogadási 

tanácsadó, pszichiáter, pszichológus, 

pszichológiai tanácsadó, rendész, szakoktató, 

munkaoktató, utógondozó, védőnő 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai 

szociális munka, idősek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek 

átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye,  hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

otthona, szenvedélybetegek otthona,  

fogyatékos személyek támogatott lakhatása, 

pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- 

és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

családi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: hajléktalanok 

otthona 

  

A szerezhető továbbképzési pontérték: 

 

6 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

5 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 40.800 Ft/fő,  

az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében térítésmentes 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Merkl Tímea,  

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

Csipke Dorottya 

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

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Kot-SZGYF-K-13/2020 

 A program minősítése érvényes: 2021. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. december 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 

2. A továbbképzési program fajtája: 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság által szervezett 

továbbképzések esetén: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. által szervezett továbbképzések 

esetén: 

Egyéb továbbképzést szervező által 

szervezett továbbképzések esetén: 

A továbbképzést szervező szervezet 

megnevezése és címe, vagy a 

továbbképzést szervező természetes 

személy neve és címe: 

 

kötelező továbbképzés 

munkakörhöz kötött továbbképzés  

választható továbbképzés 

 

munkakörhöz kötött továbbképzés 

választható továbbképzés 

 

választható továbbképzés 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Dokumentációs rendszerek hatékony használata 

szociális területen 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatásokban/intézményekben 

foglalkoztatott szakemberek széles köre 

találkozik napról-napra az online és offline 

dokumentációs teendők teljesítésének 

kötelezettségével. Jelen szakmai e-learning 

típusú továbbképzés ezen, a szakembereknek 

sok esetben nehézséget jelentő feladatok 

elvégzésében nyújt segítséget, hatékonyabbá 

téve a résztvevő szakemberek mindennapi 

munkáját és az ellátórendszer működését is. 

 

 A program célcsoportja: Szociális alapszolgáltatások területén, Szociális 

szakosított ellátások területén, Gyermekjóléti 

alapellátások 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások területén: 

szociális munkatárs, segítő, asszisztens, terápiás 

munkatárs (pszichiátriai, fogyatékos, idős, 

szenvedélybeteg ccs.), ápoló, gondozó 

(pszichiátriai, idős, fogyatékos, 

szenvedélybeteg, hajléktalan ccs.), szociális 

asszisztens, családsegítő, esetfelelős, 

esetmenedzser, egyéb: vezető ápoló 

 



 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai 

szociális munka, idősek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek 

átmeneti szállása, fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye,  hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek 

otthona, szenvedélybetegek otthona,  

fogyatékos személyek támogatott lakhatása, 

pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- 

és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, egyéb, éspedig: 

hajléktalanok otthona, utógondozó otthon, 

utógondozói ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

10 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes,  

az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-

7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című 

kiemelt projektek keretében térítésmentes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Merkl Tímea,  

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

Csipke Dorottya 

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

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-E-05/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 



 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. december 31. 

 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 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: A gyermek fejlődésének nyomonkövetésére 

kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és 

óvodában 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Elsősorban a bölcsődei ellátásban dolgozó 

kisgyermeknevelők felkészítése az EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001: „A kora gyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztése” c. projekt 

keretében a bölcsődés és óvodás gyermekek 

fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott, 

standardizált és validált kérdőív (a 

továbbiakban: Gyermekfejlődési kérdőív) 

bölcsődei alkalmazására: a megfigyeléseken 

alapuló tapasztalatok szerinti kitöltésre, a kapott 

adatok, információk elemzésére, értelmezésére, 

további nevelő-gondozó munkájukban történő 

hasznosítására, beleértve a gyermekek 

fejlődésének minél adaptívabb támogatását, a 

szülők gyermekük fejlődéséről való 

tájékoztatását és az atipikus fejlődés 

gyanújeleinek észlelése esetén a gyermek 

számára legmegfelelőbb gyermekút 

megtalálásában való közreműködést. 

 

 A program célcsoportja: Gyermekjóléti alapellátások, Gyermekvédelmi 

szakellátások és javítóintézetek 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások területén: 

kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, 

gyógypedagógus 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben: 

kisgyermeknevelő 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 



 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően, 

igény szerint, jelentkezők függvényében 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes, 

a képzés a kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése elnevezésű, EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt 

keretében kerül finanszírozásra. 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Bindász Angelika 30/872-8848 

bindasz.angelika@csbo.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-SZGYF-T-25/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. december 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

227/8/2020, 

D/4729/2020 

 

 

 

 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 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: A gyermek fejlődésének nyomonkövetésére 

kidolgozott kérdőív alkalmazása bölcsődében és 

óvodában - digitális képzés 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Elsősorban a bölcsődei ellátásban dolgozó 

kisgyermeknevelők felkészítése az EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001: „A kora gyermekkori 

intervenció ágazatközi fejlesztése” c. projekt 

keretében a bölcsődés és óvodás gyermekek 

fejlődésének nyomonkövetésére kidolgozott, 

standardizált és validált kérdőív (a 

továbbiakban: Gyermekfejlődési kérdőív) 

bölcsődei alkalmazására: a megfigyeléseken 

alapuló tapasztalatok szerinti kitöltésre, a kapott 

adatok, információk elemzésére, értelmezésére, 

további nevelő-gondozó munkájukban történő 

hasznosítására, beleértve a gyermekek 

fejlődésének minél adaptívabb támogatását, a 

szülők gyermekük fejlődéséről való 

tájékoztatását és az atipikus fejlődés 

gyanújeleinek észlelése esetén a gyermek 

számára legmegfelelőbb gyermekút 

megtalálásában való közreműködést. 

 

 A program célcsoportja: Gyermekjóléti alapellátások, Gyermekvédelmi 

szakellátások és javítóintézetek 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások területén: 

kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, 

gyógypedagógus 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben: 

kisgyermeknevelő 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 



 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően, 

igény szerint, jelentkezők függvényében 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes, 

a képzés a kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése elnevezésű, EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt 

keretében kerül finanszírozásra. 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Bindász Angelika 30/872-8848 

bindasz.angelika@csbo.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-E-06/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. december 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

577/10/2020, 

D/4938/2020 

 

 

 

 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 

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. 

 A program címe: Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós 

ellátórendszerben – digitális képzés 

 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzést online kontakt formában valósítjuk 

meg; jellemzően szinkron megvalósításban, 

webinárium formájában, ahol online oktatási 

környezetben, közös digitális térben és 

túlnyomórészt azonos időben nagy- illetve 

kiscsoportokban (plenáris csatornán, illetve 

páros vagy kiscsoportos munka esetében zárt 

csoportszobákban) folytatnak együttes 

tevékenységet a résztvevők, valós idejű, 

interaktív kapcsolatok megteremtésének 

lehetőségével. 

Minimális óraszámban kapcsolódik az azonos 

idejű képzéshez aszinkron időben elvégezhető 

egyéni vagy páros munka (hasonlóan egy 

tantermi megvalósításhoz). Ezeknek a 

tevékenységeknek az át- illetve megbeszélésére 

minden esetben vagy a szinkron időben kerül 

sor nagycsoportban, vagy az eredményt 

feltöltött dokumentumként ellenőrzi a tréner. 

 

 A program célcsoportja: Szociális alapszolgáltatások területén, 

Gyermekjóléti alapellátások, Gyermekvédelmi 

szakellátások és javítóintézetek 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

Munkakörök a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások területén: 

kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, 

gyógypedagógus 

Munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási 

intézményekben és a javítóintézetben: 

gyógypedagógus, kisgyermeknevelő 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, 

gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 



 A program indításának tervezett időpontja: továbbképzési jegyzék közzétételét követően, 

igény szerint, jelentkezők függvényében 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

32 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes, 

a képzés a kora gyermekkori intervenció 

ágazatközi fejlesztése elnevezésű, EFOP-1.9.5-

VEKOP-16-2016-00001 sz. kiemelt projekt 

keretében kerül finanszírozásra, a Projekt 

megvalósítási időszakában térítésmentes. 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Bindász Angelika 30/872-8848 

bindasz.angelika@csbo.hu 

 

 A program engedélyszáma: SZOC-Munk-CSBO-E-07/2020 

 A program minősítése érvényes: 2023. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

2024. december 31. 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

578/10/2020 

 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 

 


