
 
Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

 

A Slachta Margit 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 Slachta 

Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a közlemény mellékleteként közzéteszi a 2021. III. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 



BARANYA MEGYE 
1. A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 

 

INDIT Közalapítvány 

7623 Pécs, Szendrey J. u. 6. 

 A program címe: A drogprevenció korszerű komplex 
egészségfejlesztésű megközelítése 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Holisztikus drogprevenciós módszer, segítő 

szakemberek részére, akik veszélyeztetett 

serdülőkkel dolgoznak. 
 A program célcsoportja: támogató szolgálat, szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű szolgáltatása, szenvedélybetegek 

közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása, utcai szociális munka, fogyatékos 

személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 

nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali 

ellátása, hajléktalan személyek nappali 
melegedője, 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, 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, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 
 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 



 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. november 2. 
 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Sásd, Jász- Nagykun- Szolnok megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 15 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

dr. Szemelyácz János 72/315-083 

janos.szem@gmail.com 
 

 A program engedélyszáma: M-01-005/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 
továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 
 

 

 
 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

2. 

BUDAPEST 

A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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: Tapasztalati és kísérő szakértők képzése a 
pszichoszociális fogyatékosságból való felépülés 

terén 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A pszichoszociális fogyatékosságból való 

felépülést segítő tapasztalatai és kísérő szakértők 
akkreditált kiképzése. 

 A program célcsoportja: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai 

szociális munka, pszichiátriai betegek nappali 

ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, 

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, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, egyéb, éspedig: 
önsegítő csoportok és beteg-, ill. hozzátartozói 

szervezetek 

 A program által közvetlenül érintett 
munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 
- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 
 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Kristóf Róbert 20/825-0209 

kristof.robert@gmail.com 
 

 A program engedélyszáma: T-05-020/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Autisták Országos Szövetsége 

1053 Budapest, Fejér György u. 10. 

 A program címe: Autizmussal élő személyek támogatása a szociális 

ellátásban kontakt képzés 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Autizmussal élő felnőtteket ellátó szociális 

intézményben dolgozó, nem-szakember és 

szakember személyzet elemi szintű, gyakorlat-

centrikus felkészítése az autizmussal élő felnőttek 
hatékony és empatikus támogatására. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai 

szociális munka, fogyatékos személyek nappali 
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, 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, 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 program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 36 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Magdu Anita Lorella 70/535-7287 

felnottkepzes@esoember.hu 
 

 A program engedélyszáma: T-05-021/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Autisták Országos Szövetsége 

1053 Budapest, Fejér György u. 10. 

 A program címe: Autizmussal élő személyek támogatása a szociális 

ellátásban online képzés 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Autizmussal élő felnőtteket ellátó szociális 

intézményben dolgozó, nem-szakember és 

szakember személyzet elemi szintű, gyakorlat-

centrikus felkészítése az autizmussal élő felnőttek 
hatékony és empatikus támogatására. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai 

szociális munka, fogyatékos személyek nappali 
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, 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, 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 program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 36 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Magdu Anita Lorella 70/535-7287 

felnottkepzes@esoember.hu 
 

 A program engedélyszáma: T-05-022/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 közösségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei 

hajléktalan és más szociális szolgáltatásokban 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A program célja, hogy a segítő munkakörben 

dolgozók megismerkedjenek a közösségi 

pszichiátriai szemléletével a különböző 

pszichiátriai körképekkel, azok kezelési módjával. 
 A program célcsoportja: 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, 
napközbeni gyermekfelügyelet, helyettes szülő, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 

otthona, nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 



 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. II. félév, 2023. II. félév, 2024. I. félév 

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

terepgyakorlat): 

50 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Andorkó Éva 1/238-9527 

andorko.eva@bmszki.hu 
 

 A program engedélyszáma: T-05-024/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló 

Magyar Down Alapítvány 

1145 Budapest, Amerikai út 14. 

 A program címe: Alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, 

szolgáltatási centrumok irányítása 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Értelmi fogyatékos személyek támogatott 

életvitelét támogató szolgáltatások rendszerbe 

foglalása, menedzsmentjének sajátosságai. 

 A program célcsoportja: fogyatékos személyek nappali ellátása, 
pszichiátriai betegek nappali ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek 
gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- 
gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 
szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek 

támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek 

támogatott lakhatása, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása 
 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. IV. negyedév, 2022. I. félév, 2022. II. félév, 

2023. I. félév, 2023. II. félév, 2024. I. félév 

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

terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Somogy megye 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Gruiz Katalin 1/788-2513 

down@downalapitvany.hu 

 
 A program engedélyszáma: T-05-025/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló 

Magyar Down Alapítvány 

1145 Budapest, Amerikai út 14. 

 A program címe: Támogatott lakhatást segítő szakemberek képzése 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

Értelmi fogyatékos személyek életvitelének 
támogatásához szükséges tudás, szemlélet, és 

attitűd megalapozása. 

 A program célcsoportja: fogyatékos személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
szenvedélybetegek nappali ellátása, időskorúak 

gondozóháza, fogyatékos személyek 

gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona, hajléktalan személyek átmeneti szállása, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, 
fogyatékos személyek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- 

gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos 

személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek 
támogatott lakhatása, pszichiátriai betegek 

támogatott lakhatása, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása 

 A program által közvetlenül érintett 
munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 
- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. IV. negyedév, 2022. I. félév, 2022. II. félév, 

2023. I. félév, 2023. II. félév, 2024. I. félév 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 
terepgyakorlat): 

36 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Somogy megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30 000 Ft 
 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Gruiz Katalin 1/788-2513 

down@downalapitvany.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-026/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66. 

 A program címe: Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés I. 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör 
ellátásához szükséges alapismeretek, 

báziskészségek elsajátításának biztosítása. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, 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, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

középvezető, magasabb vezető, tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. március 8. 

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

terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25 000 Ft 
 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

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

 

 A program engedélyszáma: T-05-027/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66. 

 A program címe: Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés II. 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör 
ellátásához szükséges ismeretek, készségek 

elsajátításának biztosítása és a munkakezdés 

előkészítése projektmunkával. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, 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, szenvedélybetegek 
támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

középvezető, magasabb vezető, tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. március 8. 
 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

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

 

 A program engedélyszáma: T-05-028/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66. 

 A program címe: Fogyatékosságügyi tanácsadó képzés III. 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör 
ellátásához szükséges ismeretek, báziskészségek, 

gyakorlásának biztosítása. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, 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, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

középvezető, magasabb vezető, tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. március 8. 

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

terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25 000 Ft 
 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

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

 

 A program engedélyszáma: T-05-029/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

1138 Budapest, Váci út 191. 

 A program címe: Kliensközpontú ellátás - a Pszichiátriai 

Érdekvédelmi Fórum oktatási anyaga 
pszichoszociális ellátásban dolgozók részére 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A bentlakásos intézményekben mentális 

problémával élő kliensek és speciális szükségletű 

gyermekek ellátásával foglalkozó személyes 
gondoskodást végző személyek érdekvédelem 

fókuszú ismereteinek szélesítése. 

 A program célcsoportja: pszichiátriai betegek átmeneti otthona, 
szenvedélybetegek átmeneti otthona, pszichiátriai 

betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 
lakóotthona, szenvedélybetegek rehabilitációs 

célú lakóotthona, pszichiátriai betegek otthona, 

szenvedélybetegek otthona, pszichiátriai betegek 
támogatott lakhatása, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása, gyermekek átmeneti 

otthona, gyermekotthon, egyéb, éspedig: speciális 
gyermekotthon 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

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

terepgyakorlat): 

50 óra 

 A program tervezett helyszíne: igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 55 000 Ft 
Az EFOP 3.8.2-VEKOP 7.5.1. kiemelt projekt 

keretében térítésmentes. 

 A továbbképzést szervező 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Farkas Tamás 30/793-3933 szhef@nszi.hu 
 

 A program engedélyszáma: T-05-031/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 

 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 A program címe: A biztonságos gyógyszerelés jogi és szakmai 

szabályai a bentlakásos szociális intézményekben 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális intézményekben dolgozó szakemberek 

gyógyszereléssel kapcsolatos ismereteinek 

fejlesztése. 

 A program célcsoportja: időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek 
gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, 

fogyatékos személyek rehabilitációs célú 

lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló- 
gondozó célú lakóotthona, pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, idősek otthona, 

fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai 
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, 

fogyatékos személyek támogatott lakhatása, 

pszichiátriai betegek támogatott lakhatása, 
szenvedélybetegek támogatott lakhatása 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 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: ingyenes 
 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Galambos Pál 70/458-1025 

galambos.pal@szgyf.gov.hu 

 
 A program engedélyszáma: K-05-010/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 
(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 
- 

 

 
 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 
továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



13. A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 

 
Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66. 

 A program címe: Fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás az 

intézményben 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Fogyatékosságügyi tanácsadót foglalkoztató 

intézmények felkészítése a munkavállaló 

professzionális fogadására, szakmai támogatására. 

 A program célcsoportja: család- és gyermekjóléti központ 
 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 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: 2 000 Ft 
 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

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

 

 A program engedélyszáma: K-05-011/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 
(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 
 

- 

 

 
 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 
miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



14. A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 Addiktológiai Társaság 

1064 Budapest, Izabella u. 46. 

 A program címe: A Magyar Addiktológiai Társaság XIII. Országos 

Kongresszusa 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az addiktológiai oktatás, kutatás, gyakorlat 

fejlesztése, szakmai kihívások megvitatása a 

konferencia során. 

 A program célcsoportja: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 

személyek nappali melegedője, 
szenvedélybetegek átmeneti otthona, hajléktalan 

személyek átmeneti szállása, szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye,  szenvedélybetegek 

rehabilitációs célú lakóotthona, 
szenvedélybetegek otthona, szenvedélybetegek 

támogatott lakhatása 

 A program által közvetlenül érintett 
munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 
- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,  

tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. november 25-27. 
 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 plenáris és 100 szekció előadás 

 A program tervezett helyszíne: Siófok 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 85 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Felvinczi Katalin 30/311-9145 
katalin.felvinczi@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: K-05-012/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 
továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 
- 

 

 
 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 
továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



15. A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 

 
Evangélikus Hittudományi Egyetem Diakóniai 

Képzési Központ 

1141 Budapest, Rózsavölgyi u. 3. 

 A program címe: „Szociális Munka és Spiritualitás” konferencia 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

Célunk bemutatni azt, amit az egyházak 
tanításukon, szeretetszolgálati munkájukon 

keresztül végeznek az emberek között. Szeretnénk 

választ találni arra is, hogy a hit hogyan segítheti a 

mindennapi munkát.  
 A program célcsoportja: 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 program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető,  
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 4. 

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

terepgyakorlat): 

8 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Molnár Enikő 70/608-8850 

eniko.felnottkepzes@gmail.com 
 

 A program engedélyszáma: K-05-013/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 
dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-
továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 
 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



16. A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 EMK Szociális 

Vezetőképzés Tudásközpont 

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

 A program címe: Intézménymenedzsment 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

Az intézményi menedzsment fejlesztő programok 
keretében az intézményekben olyan, a gyakorlati 

problémákon alapuló fejlesztések indulnak el, 

amelyek végső célja változtatási projektek 

beindítása és sikeres végigvitele. 
 A program célcsoportja: 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, 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, 

gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 



 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. szeptember 27. 

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

terepgyakorlat): 

24 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 45 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

Szabó Péter 20/670-1343 

szabo.peter@emk.semmelweis.hu 
 

 A program engedélyszáma: M-05-004/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. szeptember 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. 

HAJDU-BIHAR MEGYE 

A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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: Csoportos szupervízió a szociális ellátások 
területén 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai kompetencia növelése, a hatékonyság 

fejlesztése, burn out prevenció, az intervenciós 

lehetőségek tudatosítása, kapcsolatok és 
munkaköri rendszerek együttműködésének 

támogatása. 

 A program célcsoportja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
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, bölcsődei ellátás, helyettes 
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 



 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Debrecen, országos, on-line 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 125 000 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: S-09-028/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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 házi segítségnyújtás 

területén 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A házi segítségnyújtás területén dolgozó 

szakemberek szakmai ismereteinek e-learning 

rendszer keretében való bővítése. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás 
 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 
töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 
terepgyakorlat): 

40 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 160 000 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-09-011/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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: Önismeret a szociális ellátásokban dolgozók 

részére 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ellátásban dolgozók részére önismereti 

segítségnyújtás az ellátás szakszerű és minőségi 

biztosításához. 

 A program célcsoportja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
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, bölcsődei ellátás,  helyettes 
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 
munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 
- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 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): 

24 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 96 000 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-09-012/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

Slachta Margit 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: Stresszkezelés a szociális ellátásokban dolgozók 

részére 
 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ellátásban dolgozóknak 

segítségnyújtás a stresszkezelésben a szociális 

ellátás szakszerű és minőségi biztosításához. 

 A program célcsoportja: étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
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, bölcsődei ellátás, helyettes 
szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 
munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 
- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 14 



 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, igény szerint 

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

terepgyakorlat): 

36 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 144 000 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-09-013/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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. 

PEST MEGYE 

A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 

 

Segítő Kapcsolatok Alapítvány 

2092 Budakeszi, Fő u. 103. 

 A program címe: Mediációs technikák és módszerek szociális és 
gyermekvédelmi intézményekben dolgozók részére 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Komplex ismeretek átadása a szociális és 

gyermekvédelmi intézményekben folyó mediátori 

munkáról. Felkészítés a mediátori tevékenységre. 
Gyakorlati ismeretek és technikák átadása a 

résztvevőknek a mediációs technika módszeréről. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása, 

pszichiátriai betegek közösségi ellátása, utcai 

szociális munka, idősek nappali ellátása, 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 program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

(óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 
terepgyakorlat): 

60 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budakeszi, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Mönks-Bondzsér Zita 70/527-7914 
bondzser.zita@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-14-023/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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. 

VESZPRÉM MEGYE 

A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 

 

OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 A program címe: Agresszívan viselkedő kliensek a szociális 
munkában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Pszichológiai ismereteket ad kibővíteni és 

rendszerbe foglalni a kliensekről  tanult/szerzett 

korábbi ismereteket. 
 A program célcsoportja: 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, 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: 

tanya- és falugondnoki szolgálat 



 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 
(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 
csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 15. 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 
 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 18 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-
mail-címe: 

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

 

 A program engedélyszáma: E-19-009/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 30. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 
dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-
továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 
 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



23. A továbbképzési program fajtája: 

Slachta Margit 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 

 
OKTKER-NODUS Kiadó Kft. 

8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 A program címe: Gyermek- és serdülőkori agresszió kezelése 

 A program célja, tartalma, részletes 
tematikája: 

Pszichológiai ismereteket ad kibővíteni és 
rendszerbe foglalni a kiskorú kliensekről 

tanult/szerzett korábbi ismereteket. 

 A program célcsoportja: étkeztetés, falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat, 

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 program által közvetlenül érintett 
munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 
- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 11. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: nem releváns 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 19 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

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

 A program engedélyszáma: E-19-010/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. szeptember 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: 

 

 

 

- 



 

 


