
 
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. § (6b) alapján a Slachta Margit Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet a közlemény mellékleteként folyamatosan közzéteszi a minősítéssel rendelkező 

továbbképzési programjainak a Rendelet 2. számú mellékletben meghatározott adatait. 

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

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

megfelelően szervezhetőek. 



 BUDAPEST 
1. A továbbképzési program fajtája: 

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: Látássérült személyek infokommunikációs 

segítője I. 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja, hogy a résztvevők az alapszintű 

informatikai technikákat meg tudják ismertetni 

a látássérült személyekkel. 

 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, éspedig: elemi rehabilitációs szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 20. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

50 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 50 000 Ft 

 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Békefi Éva 30/846-4356  

bekefi.eva@nszi.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-038/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 

 

 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 
2. A továbbképzési program fajtája: 

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: Látássérült személyek infokommunikációs 

segítője II. 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Cél a „látássérült személyek 

infokommunikációs segítője I." című képzés 

folytatásaként a résztvevők ismereteinek 

bővítése. 

 A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető, 

tanácsadó 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

egyéb, éspedig: elemi rehabilitációs szolgáltatás 

 A program által közvetlenül érintett 

ellátotti csoport, csoportok:  

 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 

 A program indításának tervezett időpontja: 2021. október 20. 

 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: 60 000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és 

e-mail-címe: 

Békefi Éva 30/846-4356  

bekefi.eva@nszi.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-039/2021 

 A program minősítése érvényes: 2024. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők 

juttatásairól és kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 

 

 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 



 


