
 
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. IV. 

negyedévre vonatkozó továbbképzési jegyzéket. 

A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minősítés érvényességi 

idejét. A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett, 

a hatályos Rendeletnek megfelelően szervezhetőek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 



BUDAPEST 

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 

 

KMO Művelődési Központ és Könyvtár 

1191 Budapest Teleki u. 50. 

 A program címe: K.I.A.B.Á.L. Bűn- és Áldozattá válást megelőző, 

valamint drogprevenciós társasjáték-vezető 

képzés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

K.I.A.B.Á.L. társasjáték levezetésének elsajátítása 

és alkalmazása a szociális területen végzett 

prevenciós munkában. 

 A program célcsoportja: család- gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona, 

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: 2022. február 2-9. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

35 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Kisberk Ágnes 70/275-0999 

kisberkagi@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-05-032/2021 

 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: 

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 

 

Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. 

1116 Budapest Temesvár u. 20. I/1. 

 A program címe: Környezeti nevelés a bölcsődében. Mit tegyek, 

hogy zöldebb legyen? 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Zöld bölcsőde arculatának kialakítása érdekében 

végzett tevékenységek elméleti és gyakorlati 

meglapozása. 

 A program célcsoportja: bölcsődei ellátás 

 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: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 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: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Király Ágnes 30/779-9868 

kiraly.agnes@raabeklett.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-033/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 

1095 Budapest Boráros tér 4. IV. lph. 4. em. 

I/7. 

 A program címe: Traumaérzékenység a gyermekvédelemben 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szakemberek felkészítése a traumát átélt gyerekek 

segítésére és az újratraumatizáció elkerülésére. 

 A program célcsoportja: 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: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. április, május, október, november, 2023 

április, május, október, november 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Kecskemét, Szombathely, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Fehér Boróka 70/362-2902 boroka.feher@sos.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-034/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

1142 Budapest Ungvár u. 64-66. 

 A program címe: Kommunikáció ép és fogyatékossággal élő 

emberek között - fókuszban a látássérült 

személyek 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a szociális szféra 

legkülönbözőbb területén tevékenykedő 

szakemberek saját élményen és személyes 

találkozáson alapuló komplex ismereteket 

szerezzenek a fogyatékossággal élő emberekkel 

kapcsolatosan. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, falugondnoki, 

tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, 

idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek 

nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, 

fogyatékos személyek gondozóháza, fogyatékos 

személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos 

személyek rehabilitációs célú lakóotthona, 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 

lakóotthona, idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona, fogyatékos személyek 

támogatott lakhatása, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, 

családok átmeneti otthona, 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: 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: 51 000 Ft, 

az EFOP 3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP 7.5.1.-

16-2116-00001 azonosító számú, Szociális humán 

erőforrás fejlesztése kiemelt projekt keretében 

térítésmentes. 



 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Csipke Dorottya 70/668-7519 szhef@nszi.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-05-040/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 

1081 Budapest Kun utca 12. III. emelet 27. ajtó 

 A program címe: Családi csoport konferencia 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A résztvevőkkel megismertetni egy olyan 

konfliktusmegoldó, döntéshozó módszert, 

amelyben a család és közvetlen környezete játssza 

a központi szerepet, és amelynek igénybevételével 

a szakemberek a kliensek fokozottabb mértékű 

bevonása révén hatékonyabban tudják feladataikat 

ellátni. 

 A program célcsoportja: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, bölcsőde, családi 

bölcsőde, 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: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. május, 2022. október 

 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: 65000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Herczog Mária 1/225-3526 csagyi@csagyi.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-029/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 

1081 Budapest Kun utca 12. III. emelet 27. ajtó 

 A program címe: FIKSz program, a vérszerinti családjuktól távol 

élő gyermekek gondozásának, nevelésének 

specialitásai a gyermekek szükségleteinek 

tükrében 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi gondoskodásra 

szoruló gyermekek ellátásához szükséges szakmai 

készségek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és 

gyermekjóléti központ, bölcsőde, családi 

bölcsőde, 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: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. április, 2022. szeptember 

 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: 65000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Herczog Mária 1/225-3526 csagyi@csagyi.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-030/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 

1081 Budapest Kun utca 12. III. emelet 27. ajtó 

 A program címe: "Van Jogod" gyerekjogi képzés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szakemberek felkészítésével segíteni a gyerekeket 

jogaik megismerésében, alkalmazásában, mások 

jogainak tiszteletében. 

 A program célcsoportja: 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: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. április, 2022. szeptember 

 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: 65000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Herczog Mária 1/225-3526 csagyi@csagyi.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-05-031/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Agressziókezelés - asszertív magatartás tréning 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Képessé tenni a gyermekvédő szakembereket, 

hogy a gyermekeket az asszertív viselkedés 

elsajátítására rávezessék és őket ennek 

alkalmazásában megerősítsék. A program 

célcsoportja: gyermekfelügyelők, 

gyermekvédelmi asszisztensek, nevelők. 

 A program célcsoportja: javítóintézet, gyermekotthon 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. év eleje 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

36 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: 

Kádas István 30/108-5998 

kadas.istvan@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 

1095 Budapest Boráros tér 4. lph. 4. em. I/7. 

 A program címe: A trauma és a gyermekvédelmi gondozás: 

Bevezetés a traumaérzékeny megközelítésbe 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szakemberek felkészítése a traumát átélt gyerekek 

segítésére és az újratraumatizáció elkerülésére. 

 A program célcsoportja: 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: 12 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. április, május, október, 2023 március, 

május, október 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

10 óra 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 8000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Fehér Boróka 70/362-2902 boroka.feher@sos.hu 

 

 A program engedélyszáma: B-05-003/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Kiss Heléna e. v. 

1112 Budapest Beregszász út 103. 

 A program címe: Játéktevékenység és elmélete 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 játéktevékenység 

és játékelmélet területén. 

 A program célcsoportja: bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 

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: 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 30/898-1220 info@kttk.eu 

 

 A program engedélyszáma: E-05-014/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és 

Drogambulacia Alapítvány 

1095 Budapest Gát u. 25. I/8. 

 A program címe: Korszerű addiktológiai ismeretek elmélete és 

gyakorlata - e-learning képzés 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A tanfolyam célja, hogy az addiktológiai 

problémákkal küszködőkkel találkozó és 

foglalkozó szociális szakemberek számára 

korszerű ismeretanyagot, a felépülés központú 

szemléletet és a felépülés-központú segítő munkát 

gazdagító módszertani eszköztárat adjon át. 



 A program célcsoportja: 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, egyéb, éspedig: fejlesztő 

foglalkozás 

 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, negyedévente 1 alkalom, 1 

hó/alk rendelkezésre állás 

 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: 6000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Erdélyi Tea 70/607-5040 info@kekpont.hu 

 

 A program engedélyszáma: E-05-015/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Bölcsődei Múzeum Alapítvány 

1083 Budapest Nagy Templom u. 3. 

 A program címe: Bölcsődetörténet XX. 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai műhely bepillantást enged a magyar 

bölcsődék kezdeti időszakába, a Bölcsődei 

Múzeum anyagának gyűjtésébe, az újabb 

kutatások eredményeibe. 

 A program célcsoportja: bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, 

egyéb, éspedig: minden érdeklődő 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022.március 9. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 27000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Vokony Éva 30/859-9903 

vokony.eva.0418@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: M-05-006/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

13. A továbbképzési program fajtája: 

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 

 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és 

Általános Iskola 

1112 Budapest Menyecske u. 16. 

 A program címe: A szerhasználat és ami mögötte van 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szociális szakemberek, gyermekvédelmi 

szakellátásban dolgozó kollégák eszköztárának 

bővítése, érzékenyítése. 

 A program célcsoportja: 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

7 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Balogh Erik 70/679-8688 

igazgato@fovkossuth.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-007/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Bolyai Gyermekotthoni Központ 

1021 Budapest Bolyai u. 11. 

 A program címe: Konfliktusok a gyermekotthonban, tapasztalatok a 

fegyelem betartatása kapcsán, jóvátételi eljárás -

resztoratív technika alkalmazása a gyakorlatban 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó 

nevelők: 

- megismertetése a resztoratív szemléletmóddal, 

technikákkal, 

- támogatásuk annak saját szakmai egységük 

működésébe történő integrálásához, 

- láthatóvá váljon, hogy a gyakorta rögzült 

impulzusszerű retributív (büntető-kiróvó, sok 

esetben elnéző-hanyagoló) eljárásrenddel 

ellentétben egy újfajta, együttműködésen alapuló 

resztoratív rendszer honosítható meg a 

gyermekvédelmi intézményben. 

 A program célcsoportja: gyermekotthon 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Varga Jutka 20/329-6285 igazgato@bolyai-

gyermekotthon.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-008/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 



 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 

 

 

 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



 

15. A továbbképzési program fajtája: 

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 

 

Kafka Margit Utógondozó és Gyermekotthoni 

Központ 

1122 Budapest Acsády Ignác u. 3. 

 A program címe: Kiskorú anya-gyermek ellátás kérdései a 

gyermekvédelmi szakellátás keretein belül 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szakmai műhely célja az ellátási forma szakmai 

tartalmának, bemeneti és kimeneti 

feltételrendszerének, eredményességének 

átgondolása , eddigi tapasztalatok, jó gyakorlatok 

összegyűjtése, az ellátási formában dolgozó, és azt 

segítő szakemberek tapasztalatcseréjnek 

biztosítása. 

 A program célcsoportja: gyermekotthon 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 11. 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Kókai Ignác 20/660-0374 

kokai.ignac@utogondozo.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-009/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és 

Általános Iskola 

1112 Budapest Menyecske u. 16. 

 A program címe: A kettős és speciális szükségletű gyermekek 

szükséglet szerinti ellátásának kérdései 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekvédelmi szakellátásban élő kettős és 

speciális szükségletű gyermekek szükséglet 

szerinti ellátásának biztosítása a szakellátók 

szakmai ismereteinek bővítése. 

 A program célcsoportja: 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

7 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Balogh Erik 70/679-8688 

igazgato@fovkossuth.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-010/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 

 



 

17. 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 

 

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ 

1148 Budapest Fogarasi út 22. 

 A program címe: A kiégés megelőzésének lehetőségei, a 

munkatásak pszichoedukációja 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Célja: a kiégés és a stressz tüneteinek felismerése, 

önismeret növelése, megküzdési, 

konfliktuskezelési készségek fejlesztése. A Kiégés 

megelőzése, a kiégésre hajlamosító és a kiégéstől 

védelmet nyújtó személyiségtényezők és 

kompetenciák feltárása, motiváltság megőrzése. 

 A program célcsoportja: 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 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bíró Endre 20/669-0902 

biro.endre@pmgyktegyesz.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-011/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 



 



 

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 

 

Cseppkő Gyermekotthoni Központ 

1025 Budapest Cseppkő u. 74. 

 A program címe: Tehetséggondozás 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek 

tehetséggondozásának bemutatása, megismerése 

szakellátásban dolgozó kollégák segítségével. 

 A program célcsoportja: gyermekotthon 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 fórum 

 A program tervezett helyszíne: Budapest 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: ingyenes 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

dr. Herczeg Krisztián 1/336-2745 

drherczegkrisztian@cseppgyermek.hu 

 

 A program engedélyszáma: M-05-012/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest Visegrádi u. 49. 

 A program címe: Füstbe ment terv? Dohányzás megelőzés és 

leszokás segítés az ellátottak körében. 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Szakmai tanácskozás gyermekvédelmi szakellátást 

nyújtó gyakorlati szakemberek intézményi 

közösségeinek. Szakmai közösségek közvetlen, 

helyi megerősítése, hogy hatékony dohányzás 

prevenciós programot - mint az ellátottak körében 

hasznosítható dohányzás megelőzést és a 

leszokást segítő eszközt - tudjanak működtetni. Jó 

gyakorlatokat ismerjenek meg a segítésben 

alkalmazható módszerek, eszközök, technikák 

használatára. 

 A program célcsoportja: javítóintézet, 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: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. március 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 előadás 

 A program tervezett helyszíne: országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Kádas István 30/108-5998 

kadas.istvan@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-015/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 

 



 

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 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest Visegrádi u. 49. 

 A program címe: A droghasználat megelőzése, kezelése 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A résztvevők alapvető ismeretekhez jussanak, 

tanulják meg a drogfogyasztás felismerését. A  

továbbképzés a drogprevenciós módszerekkel 

ismerteti meg a résztvevőket. Jó gyakorlatokat 

ismerjenek meg a segítésben alkalmazható 

módszerek, eszközök, technikák használatára. A 

résztvevők ismerjék meg a drogok fajtáit, hatásait, 

a szerhaszálat kialakulását, a kábítószer-bűnözés 

gyermekre jelentő veszélyét, a drogmegelőzés 

módszereit. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat, javítóintézet, 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: 5 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, egyeztetés alatt 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

6 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Kádas István 30/108-5998 

kadas.istvan@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-016/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. 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: 

 

 

 

- 

 



 

21. 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: Egyik gyermeknek Otthona a másiknak kaloda? 

Szökés-prevenciós tanácskozás 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Olyan ismeretek és jó gyakorlatok bemutatása, 

amelyeket a résztvevő szakemberek a szökés-

megelőzésért, de mindenek előtt a gyermekek 

legjobb érdekében, a napi gyakorlati munkájukban 

hatékonyan tudnak alkalmazni. 

 A program célcsoportja: 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: 6 

 A program indításának tervezett időpontja: közzétételt követően, egyeztetés alatt 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

8 előadás 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 10000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Kádas István 30/108-5998 

kadas.istvan@szgyf.gov.hu 

 

 A program engedélyszáma: K-05-017/2021 

 A program minősítése érvényes: 2022. december 31. 

 A program tartalmának felülvizsgálati 

dátuma: 

(Kötelező és munkakörhöz kötött 

továbbképzés esetén töltendő ki.) 

 

- 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

szóló kormányrendelet alapján pedagógus-

továbbképzésként akkreditált: 

 

 

- 

 

 

 



 Az egészségügyi szakdolgozók 

továbbképzésének szabályairól szóló 

miniszteri rendelet alapján egészségügyi 

továbbképzésként nyilvántartásba vett: 

 

 

 

- 

 



HAJDU-BIHAR MEGYE 

22. 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: Kapcsolatok kezelése a szociális munkában 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A szociális ellátásban dolgozóknak 

segítségnyújtás a társas működés kialakításában 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: 16 

 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: 144000 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-09-016/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



NÓGRÁD MEGYE 

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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Kiégés, kiégésmegelőzés fókuszú 

tevékenységkísérő csoportfolyamat 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célkitűzése, hogy hozzájáruljon a 

személyes gondoskodást végző személyek 

mentálhigiénés állapotának javításához, erősítse 

egészségpszichológiai szemléletüket azáltal, hogy 

elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a testi és 

érzelmi feszültségszabályozás, stressz- kezelés 

technikák elsajátításához. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

20 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 24000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-13-035/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

24. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: A fogyatékosság típusainak felismerése, pszichés 

sajátosságai és életviteli jellemzői 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja, hogy a szociális szférában dolgozó 

segítő szakemberek ismerjék a fogyatékosság 

típusait, elsősorban gyakorlati tanácsokat 

kapjanak a környezetünkben élő fogyatékkal élő 

személyek  gondozásával kapcsolatban, továbbá 

helyzetképet kapjanak az esélyegyenlőség 

kérdésének gyakorlati megvalósulásáról a 

mindennapokban. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 30000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: T-13-037/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

25. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Csoportos szupervízió a szociális ellátások 

területén 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

Az önismeret és az énhatékonyság növelése, a 

szakmai kompetenciák növelése, a kiégés 

elkerülése, az intervenciós lehetőségek 

tudatosítása, a kapcsolati rendszerek kiépítése és 

eredményes alkalmazása. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-13-032/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

26. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Kapcsolattartás a hozzátartozókkal - 

Kommunikációs technikák a személyes 

gondoskodást végző szakemberek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A foglalkozás célja, hogy a segítő 

szakembereknek egyrészt lehetőséget biztosítsunk 

a tapasztalatcserére, másrészt megoldási 

lehetőségeket nyújtsunk a kommunikáció 

eszközeivel történő kapcsolatteremtésre, 

konfliktuskezelésre. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-13-033/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

27. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Keresztény segítő identitás: önismeret 

pszichológiai alapismeretek 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A képzés célja olyan pszichológiai alapfogalmak 

megismertetése a résztvevőkkel, amelyek 

segítségével és önmaguk hatékonyabb 

megismerése által egyértelműen tudják magukat 

pozícionálni a segítő szakmák területén. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 20000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-13-034/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

28. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Csapatépítő tréning személyes gondoskodást 

végző személyek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A tréning célja az azonos szociális területen 

dolgozó segítő szakemberek együttműködésének 

elősegítése, a társas kapcsolatok 

kompetenciájának fejlesztése. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-13-035/2021 

 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: 

 

 

 

- 



 



 

29. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Kommunikációs technikák és konfliktuskezelés 

tréning személyes gondoskodást végző személyek 

számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A foglalkozás célja olyan, elsősorban gyakorlati 

tanácsok átadása, amelyek segítségével fejlődik a 

szociális szférában dolgozó segítő szakemberek 

mindennapi munkahelyi helyzetekben 

alkalmazható kommunikációs készsége, társas 

kapcsolati kompetenciája. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-13-036/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

30. 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 

 

Motiváció Képzési Központ Nonprofit Kft. 

2618 Nézsa Táncsics M. u. 1. 

 A program címe: Stresszkezelés és reziliencia erősítése tréning 

személyes gondoskodást végző személyek számára 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés alapvető célkitűzése, hogy 

hozzájáruljon a személyes gondoskodást végző 

személyek mentálhigiénés állapotának 

javításához, egészségpszichológiai szemléletének 

erősítése azáltal, hogy elméleti és gyakorlati 

ismereteket nyújt a testi és érzelmi 

feszültségszabályozás, stressz- kezelés 

technikáinak elsajátításához és mindezt külső 

helyszínen, stressz- mentesítő rekreációval 

támogatja. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 

bölcsőde, mini bölcsőde, nevelőszülői hálózat 

 A program által közvetlenül érintett 

munkakörök: 

(Munkakörhöz kötött továbbképzés esetén 

töltendő ki.): 

 

- 

 A program által közvetlenül érintett ellátotti 

csoport, csoportok:  

szakdolgozó, középvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. január 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

25 óra 

 A program tervezett helyszíne: Vác, Budapest, Nógrád megye, Pest megye 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 25000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Bankné Szalóki Tímea 20/583-6381 

felnottkepzes@vaciegyhazmegye.hu 

 

 A program engedélyszáma: S-13-037/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



PEST MEGYE 

31. 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 

 

Csoport-téka Egyesület 

2040 Budaörs Deák F. u. 16/2. 

 A program címe: Aflateen program - szociális és pénzügyi 

készségek oktatása - nevelése fiataloknak 

 A program célja, tartalma, részletes 

tematikája: 

A továbbképzés célja, hogy a fiatalokkal 

foglalkozó szakemberek, segítő számára nyújtson 

a 12 éves kor feletti fiataloknak nevelés és 

gondozás keretében, egy szociális és pénzügyi 

készségeket együttesen fejlesztő gyakorlat 

centrikus képzést. 

 A program célcsoportja: 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, egyéb, éspedig: nonprofit 

területeken fiatalokkal dolgozó szakembereknek 

 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: 32 

 A program indításának tervezett időpontja: 2022. február 

 A program időtartama 

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

terepgyakorlat): 

30 óra 

 A program tervezett helyszíne: Budapest, Pest megye, igény szerint, országos 

 A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 60000 Ft 

 A továbbképzést szervező 

kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-

mail-címe: 

Dolgos Dolli 30/381-6091 

dolly.dolgos@gmail.com 

 

 A program engedélyszáma: T-14-036/2021 

 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: 

 

 

 

- 

 



 

 


