
 
 

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

közleménye 

a személyes gondoskodást végző személyek szabadon választható  

továbbképzését 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 Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2021. 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 szervezhetőek. 
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BÁCS-KISKUN MEGYE 
1. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

6000 Kecskemét, Kölcsei u 21. 

 A program címe: Falugondnok segítők kulcsszerepben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A falu- és tanyagondnoki munkához kapcsolódó 

új módszerek, tapasztalatok ismertetése, 

meglévő szaktudás frissítése. 

 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:  

falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. november 29- december 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

9 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Szentkirály, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, 

Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Tolna, 

Vas megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csörszné Zelenák Katalin 30/433-2443 

76/507-543 mnefalu@t-online.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-02-005/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Ébredések Alapítvány 

1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: Közösségi  addiktológiai képzés szociális 

szakemberek részére 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Korszerű addiktológia, hatékony szűrés, rövid 

intervenciók. 

 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:  

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek átmeneti otthona,  

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, szenvedélybetegek otthona, család- 

és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021., 

2022.II. és IV. negyedév, 

2023.II. és IV. negyedév, 

igény szerint 

 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: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

dr. Bodrogi Andrea 20/825-0206 

abodrogi@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-05-007/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Kozsokár Bt. 

1162 Budapest, Párta u. 98/1. 

 A program címe: Zenei nevelés a bölcsődében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A zenei nevelés módszertan átadása.  

Az ölbéli játék- és dalanyag bővítése, a zenei 

képességek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei 

ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. augusztus, 

igény szerint 

 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: 40000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dr. Gáll Ferencné 30/600-8755 

info@zeneineveles.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-012/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Dokumentáció a szociális szolgáltatásokban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja olyan ismeret és készség 

átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, mellyel, hatékony 

dokumentációs rendszer fejlesztését tudják 

biztosítani ellátásuk 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:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-013/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Együttműködések a szociális szolgáltatások 

területén 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja olyan ismeretek és 

készségek átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, melyekkel bővülnek és 

mélyülnek a mikro- és makro szintű 

együttműködéseik. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-014/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Mentálhigiénés projektek tervezése és 

szervezése szociális intézményekben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja megismertetni a 

résztvevőkkel a közösségi alapú mentálhigiénés, 

preventív vagy promotív programok 

tervezésének, kivitelezésének projekt 

szemléletű módszerét. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-015/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Változásvezetés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Cél, hogy értsük a változásvezetés terét és 

segítsük a célszerű változások létrejöttét, a jó 

szervezeti teljesítmény 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:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021.október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-016/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Vezetői vízió/ jövőkép készítésének lépései 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja olyan ismeret és készség 

átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, mellyel képesek 

szolgáltatásnyújtásukra jövőtervezés 

szemszögéből tekinteni, s abban így dolgozni. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre, 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-017/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Szolgáltatás szervezés menedzselési feladatai a 

szociális szolgáltatásokban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja olyan ismeret és készség 

átadása szolgáltatásokat vezető 

munkatársaknak, mellyel képesek 

szolgáltatásnyújtásukat tartalmilag és 

szerkezetileg is változtatni a hatékonyság 

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:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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,  

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre  

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-018/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei 

1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: A segítő beszélgetés módszertana - 

interjúkészítés a szociális munkában, elmélet és 

gyakorlat 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben 

dolgozók megismerjék az interjúkészítés 

elméletét, kipróbálják a gyakorlatban is egy 

önállóan elkészített életinterjú 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. szeptember 

2022. 

szeptember 

2023. szeptember 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

45 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 32000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Andorkó Éva 1/238-9501 

andorko.eva@bmszki.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-019/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

MEDIARE Kisebbségi Mediációs Intézet 

1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: A mediációs konfliktuskezelési eljárás alapelvei, 

gyakorlata és technikái (elméleti, 

tréningcsoportos alapképzés) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Felkészítés konfliktuskezelői, közvetítői 

tevékenységre, a szükséges készségek 

fejlesztése, gyakorlása. 

 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,  pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, idősek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek 

gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 

intézménye, hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. szeptember, 

2022.I. félév 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 



 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 110000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Dr. Barcy Magdolna 1/365-8360 

mbarczy@upcmail.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-016/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

 A program címe: Biztos Kezdet Gyerekházak komplex ismeretek 

és készségek 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A Biztos Kezdet Gyerekházak vezetőit és 

munkatársait felkészítse a Gyerekházakban 

folyó munkára. 

 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, és pedig: Biztos Kezdet Gyermekházak 

munkatársai, vezetői 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

120 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.4.1-15 projekt célcsoportja és 

partnerei számára indított képzés, mely így a 

résztvevők számára térítésmentes. (Európai 

Uniós forrásból finanszírozott.) 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Erika 70/932-0093 

kovacs.erika1@tef.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-020/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

A/9150/2018 

 

 

 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 
13. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

 A program címe: Biztos Kezdet Partneri együttműködés a 

gyerekekért 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A Biztos Kezdet Gyerekházak szakmai 

partnereit felkészítse a hatékony 

együttműködésre. 

 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:  

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig: Biztos Kezdet 

Gyerekház szolgáltatás, Biztos Kezdet 

Gyerekház fenntartója 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.4.1-15 projekt célcsoportja és 

partnerei számára indított képzés, mely így a 

résztvevők számára térítésmentes. (Európai 

Uniós forrásból finanszírozott.) 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Erika 70/932-0093 

kovacs.erika1@tef.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-021/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

A/9173/2018 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 
14. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

 A program címe: "Együtt könnyebb" -Szakmaközi hálózati 

együttműködés a helyi fejlesztések támogatása 

érdekében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és 

gyakorlati megoldási módszerek, 

 technikák megismerése. 

 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:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat, egyéb, éspedig:  a hátrányos 

helyzetű gyermekek, tanulók ellátásában 

résztvevő szociális, egészségügyi, 

önkormányzati, pedagógiai szakemberek, 

Gyerekesély Iroda munkatársai: szakmai vezető, 

projekt-menedzser, szakterületi koordinátorok, 

asszisztensek, közöségi terek (pl.közösségi ház, 

ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai 

szociális munkások, ifjúsági vagy 

gyermekközösséggel dolgozó szakemberek, 

ifjúsági közösségi munkát segítő szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 



 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.4.1-15 projekt célcsoportja és 

partnerei számára indított képzés, mely így a 

résztvevők számára térítésmentes. (Európai 

Uniós forrásból finanszírozott.) 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Erika 70/ 932-0093 

kovacs.erika1@tef.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-022/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

H/30840/2018 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 
15. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

 A program címe: A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

tanulás-és életút támogatása az egyéni és 

társadalmi sikerességük eléréséhez 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szakemberek képzése, hátrányos helyzetű 

gyermekek, tanulók életút támogató 

megsegítésének felkészítésére. 

 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:  

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, napközbeni 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti 

otthona, gyermekotthon, területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat, egyéb, éspedig:  

a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

ellátásában résztvevő szociális, egészségügyi, 

önkormányzati, pedagógiai szakemberek, 

Gyerekesély Iroda munkatársai: szakmai vezető, 

projekt-menedzser, szakterületi koordinátorok, 

asszisztensek, közöségi terek (pl.közösségi ház, 

ifjúsági pont, tanoda) munkatársai, iskolai 

szociális munkások, ifjúsági vagy 

gyermekközösséggel dolgozó szakemberek, 

ifjúsági közösségi munkát segítő szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: Az EFOP-1.4.1-15 projekt célcsoportja és 

partnerei számára indított képzés, mely így a 

résztvevők számára térítésmentes. (Európai 

Uniós forrásból finanszírozott.) 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Erika 70/932-0093 

kovacs.erika1@tef.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-023/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

D/3778/2018 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 



 
16. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

RadaR Research Kft. 

1077 Budapest, Király utca 51. 2/18. 

 A program címe: "A nevetés a legjobb orvosság!"- 

Személyiségfejlesztő tréning személyes 

gondoskodást végző személyek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők 

megismerjenek és elsajátítsanak olyan 

technikákat, módszereket, melyekkel a 

munkájukkal járó stresszforrások és kihívások 

rájuk gyakorolt negatív hatásait csökkenteni 

tudják 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

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: 2021. július 5-6-7. 

2021. szeptember 6-7-8 

2021. szeptember 13-14-15 

 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: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kovács Bálint 20/967-0872 

radar.felnottkepzes@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: S-05-025/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar- Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképzés 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Rezilienciaerősítő személyiségfejlesztés (a 

világjárvány generálta igényekhez, 

szükségletekhez és adottságokhoz adaptívan) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Rezilienciaerősítő személyiségfejlesztés online: 

kiscsoportos life-coaching, testalapú módszerek 

és meditáció ötvözésével. 

 A program célcsoportja: 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyitrai Imre 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-027/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Netedicatio Kft. 

1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/A. 1/1. 

 A program címe: Jeles napok a bölcsödében- Továbbképzés 

csecsemő- és kisgyermeknevelők számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Bölcsődei nevelésben dolgozók jeles napokat 

érintő jártasságának frissítése új módszerekkel. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

bölcsődei ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

15 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Pap Sára 30/954-6767 info@neteducatio.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-05-004/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági 

Tanácsadó Kft. 

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. 

 A program címe: Munkahelyi esélyegyenlőség a szociális 

intézményekben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja a résztvevők munkahelyi 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudásának 

fejlesztése. A képzés során alkalmazott 

eljárások hatására fejlődik a résztvevők attitűdje 

a társadalmi munkahelyi esélyegyenlőség terén. 

 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, támogató szolgálat, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, idősek 

nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és 

gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti 

otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

20 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Káté Krisztina 70/414-7675 

kate.krisztina@mprx.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-05-006/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 

Szociálpolitikai Központ Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: Módszertani segítségnyújtás az autizmus-

spektrumzavar felismeréséhez és pszichiátriai 

ellátáshoz felnőttkorban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A kidolgozott Szakmai protokoll az autizmus 

spektrum zavar felismeréséhez c. módszertani 

segédanyag bemutatása. 

 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 közösségi ellátása,  

fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

fogyatékos személyek gondozóháza, 

pszichiátriai betegek átmeneti otthona,  

fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs 

intézménye,  fogyatékos személyek 

rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek ápoló- gondozó célú lakóotthona, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 

lakóotthona,  fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos 

személyek támogatott lakhatása, pszichiátriai 

betegek támogatott lakhatása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 28. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

5 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 



 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: A "MONTÁZS - A fogyatékos személyek 

számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" 

című projekt keretében  

(A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.2.-

VEKOP-16-2016-00001) a résztvevő részéről 

térítésmentes. 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Békefi Éva 30/846-4356 bekefi.eva@nfszk.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-006/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

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 rugalmasan 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:  

család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei 

ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. március 24. 

 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-05-008/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi 

Közszolgálati Kar - Egészségügyi 

Menedzserképző Központ, Szociális 

Vezetőképző Tudásközpont 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Intézményi gazdálkodás és kontrolling 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy bevezesse a 

résztvevőket a hazai szociális intézmények 

működtetésének gyakorlati rejtelmébe, és hogy 

megismertesse a szakmai mutatószámok 

képzésével és alkalmazhatóságával. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 14 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 alkalom 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 90000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Polyák Veronika 20/670-1448 

polyak.veronika@emk.semmelweis.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-002/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 



HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
23. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. 

 A program címe: HALÁLKÖZELBEN (Veszteségek, halál, gyász, 

újrakezdés-A haldokló és a halál méltóságáért) 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A program célja, hogy a tanfolyamon 

résztvevők elméleti és gyakorlati segítséget 

kapjanak a veszteségek, a halál és gyász 

elfogadásához, a haldoklók melletti 

mindennapos teendők elvégzéséhez, az 

újrakezdés lehetőségeinek megtalálásához. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, idősek 

nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali 

ellátása, időskorúak gondozóháza, fogyatékos 

személyek gondozóháza, idősek otthona 

 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: Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-

Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyikos-Fegyveres Andrea 30/857-0521 

iroda@forrasegyesulet.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-09-010/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. 

 A program címe: Rajtunk is múlhat! - addiktológiai problémák 

kezelése szociális területen dolgozó 

szakemberek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális területen dolgozó szakemberek 

számára szemléletbeli és gyakorlati segítség 

nyújtása a szenvedélybetegek 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:  

család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, 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: Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-

Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyikos-Fegyveres Andrea 30-857-0521 

iroda@forrasegyesulet.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-09-011/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 

- 



 
25. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület 

4029 Debrecen, Víztorony u. 19. 

 A program címe: Csoportos szupervízió személyes gondoskodást 

végző szakemberek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítői személyiség karbantartása, egyéni 

elakadások feldolgozása, segítői munka 

hatékonyságának 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:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

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 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Róbert 30/113-8145 

kissrobert@kortarsak.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-09-017/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület 

4029 Debrecen, Víztorony u. 19. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning- A személyes 

gondoskodást végző személyek lelki terheinek 

oldása- a burnout szindróma megelőzése és 

kezelése 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A segítői személyiség karbantartása, egyéni 

elakadások feldolgozása, segítői munka 

hatékonyságának 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:  

étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

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 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Róbert 30/113-81-45 

kiss.robert@kortarsak.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-09-018/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 



 
27. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület 

4029 Debrecen, Víztorony u. 19. 

 A program címe: Teamszupervízió a személyes gondoskodást 

végző szakemberek team-hatékonyságának 

fejlesztésére 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Munkatársak kooperációjának javítása, team-

erőforrások feltárása, vezető-team kapcsolata, 

szerepek tisztázása. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

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 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Róbert 30/113-8145 

kiss.robert@kortarasak.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-09-019/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 



 
28. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. 

 A program címe: Team szupervízió szociális területen dolgozó 

munkatársak számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális segítő munka során felvetődő 

dilemmák feldolgozása a szupervízió 

módszereivel. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

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 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Debrecen, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 38000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyikos-Fegyveres Andrea 30/857-0521 

iroda@forrasegyesulet.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-09-024/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 



 
29. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület 

4029 Debrecen, Víztorony u. 19. 

 A program címe: Személyes gondoskodást végző személyek 

konfliktuskezelő technikájának fejlesztése, a 

hatékony együttműködés érdekében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A hatékony konfliktuskezelés kapcsolatfejlesztő 

lehetősége. 

 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, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, 

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 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Róbert 30/113-8145 

kiss.robert@kortarsak.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-09-026/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

ALFA PROXIMA-X Kft. 

4243 Téglás, Alkotmány u. 36. 

 A program címe: Szakmai protokollok a pszichiátriai ellátásban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a 

pszichiátriai nappali ellátás szakszerű és 

minőségi biztosításához. 

 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 nappali ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

70 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 280000 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-09-007/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 



 
31. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

ALFA PROXIMA-X Kft. 

4243 Téglás, Alkotmány u. 36. 

 A program címe: Szakmai protokollok a szenvedélybeteg 

ellátásban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a 

szenvedélybeteg ellátás szakszerű és minőségi 

biztosítása 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:  

szenvedélybetegek nappali ellátása 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. július 1. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

70 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 280000 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-09-008/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.sz. 

 A program címe: A szociális és mentálhigiénés ellátás 

fordulópontjai 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Egy 30 éves szervezet és  együttműködő 

partnereinek tapasztalatai a szociális és 

mentálhigiénés ellátás 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, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű ellátása, szenvedélybetegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali 

ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek  rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, idősek otthona, pszichiátriai 

betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család-

és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

javítóintézet, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. ősz/tél 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 6000 Ft 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Nyikos-Fegyveres Andrea 30/857-0521 

iroda@forrasegyesulet.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-09-007/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 



 
33. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Országos Közösségi Ellátók Egyesülete 

4028 Debrecen, Ember Pál u. 19. 

 A program címe: Az alacsonyküszöbű, pszichiátriai és 

szenvedélybetegek nappali és közösségi 

ellátások, mindennapi kihívásai 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A műhelysorozat szakmaifejlesztési tartalmakat 

kínál a pszichiátria-, szenvedélybeteg 

alapszolgáltatás területén, a hazai felmérés 

alapján. 

 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:  

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek támogatott 

lakhatása, szenvedélybetegek támogatott 

lakhatása, család-és gyermekjóléti szolgálat, 

család-és gyermekjóléti központ 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 14. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

5 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 6 000 Ft 

OKEE tagoknak 4 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Berényi András 30/436-4790 

okee@kozossegiellatasok.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-09-009/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 



 
34. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Kortársak az Egészséges Fiatalokért 

Egyesület 

4029 Debrecen, Víztorony u. 19. 

 A program címe: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szakmai 

Napja 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakterület legfrissebb kutatási 

eredményeinek átadása, a munkatársak 

tapasztalatcseréje, szemléletformálása. 

 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:  

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása, utcai szociális munka, pszichiátriai 

betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek 

nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali 

melegedője, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek 

átmeneti szállása, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye, hajléktalan 

személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 

lakóottona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai 

betegek támogatott lakhatása, 

szenvedélybetegek támogatott lakhatása, család- 

és gyermekjóléti szolgálat, család-és 

gyermekjóléti központ, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 



 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

5 előadás, 2 párhuzamos workshop 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Róbert 30/113-8145 

kiss.robert@kortarsak.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-09-004/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 



 
35. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Országos Közösségi Ellátók Egyesülete 

4028 Debrecen, Ember Pál u. 19. 

 A program címe: Pszichiátriai és addiktológiai betegek otthoni 

közeli ellátásnak jövője 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A műhelysorozat szakmaifejlesztési tartalmakat 

kínál a pszichiátria-, szenvedélybeteg 

alapszolgáltatás területén, a hazai felmérés 

alapján. 

 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:  

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 

szenvedélybetegek rehabilitációs célú 

lakóotthona, pszichiátriai betegek támogatott 

lakhatása, szenvedélybetegek támogatott 

lakhatása, család-és gyermekjóléti szolgálat, 

család-és gyermekjóléti központ 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 6. 

 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: 29 500 Ft; 

19 500 Ft OKEE tagoknak 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Berényi András 30/436-4790 

okee@kozossegiellatasok.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-09-003/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 



PEST MEGYE 
36. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Diverzitás Közhasznú Alapítvány 

2100 Gödöllő, Honvéd u. 19. 

 A program címe: Szociális farm ismeretek 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja a személyes gondoskodást végző 

szociális szakemberek új, innovatív 

ismeretekkel való felruházása. 

 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:  

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása,  idősek nappali ellátása, fogyatékos 

személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali 

ellátása,  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, 

családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 



 A program indításának tervezett időpontja: 2021. szeptember, 2021 október 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

48 óra 

 A program tervezett helyszíne: Gödöllő, Tiszasas, Jász- Nagykun- Szolnok, 

Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 58000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Csibi Júlia 70/884-1292 

csibi.julia@diverzitasalapitvany.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-14-008/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 



 
37. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Lukács István ev. 

2131 Göd, Pálya u. 1. 

 A program címe: Nyelvi-és beszédfejlődés 1.-Megfigyelési-, 

értékelési- és dokumentációs ismeretek 

támogatása, fejlesztési lehetőségek bemutatása 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

4 év alatti gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek komplex szakmai támogatása a 

nyelvi- és beszédfejlődés 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:  

bölcsődei ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 

nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően igény szerint 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

15 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Kiss Heléna 70/743-5856 info@kttk.eu 

 

 A program engedélyszáma: E-14-005/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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 
38. A továbbképzési program fajtája: 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 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 

 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szervezete 

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 A program címe: "Amíg az orvos és a mentő megérkezik"- 

elsősegély és komplex újraélesztés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Ismeretek átadása az életveszélyes állapotok 

szakszerű kezeléséhez a szociális és 

gyermekjóléti szférában. 

 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, támogató 

szolgálat, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

szolgáltatása, 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, család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, 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: Nyíregyháza, Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Korecska Angéla 70/933-8832 

angela.korecska@voroskereszt.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-16-009/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. 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: 

 

 

 



 
 


