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J O G S Z A B Á L Y O K

A Kormány 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és

r) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

j) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

d) és n) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i),

o) és p) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j), m), o) és

p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Gyer.) 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jogorvoslati kérelmet a Gyvt. 128. § (3) bekezdése szerinti ügyekben is benyújthatja jogi képviselõ vagy a jogi

képviselõ az ügyféllel együtt.”

(2) A Gyer. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és törvényes képviselõje között érdekellentét áll fenn,

a gyámhatóság eseti gondnok útján gondoskodik képviseletükrõl [Ptk. 225. § (1) bek.], kivéve, ha kizárólag a

(6) bekezdés szerinti intézkedés megtétele szükséges.”

(3) A Gyer. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és a törvényes képviselõje közötti érdekellentét esetén – más

szerv megkeresésére – a gyámhatóság a meghallgatás során gyakorolja a törvényes képviselõnek a közigazgatási

hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott jogait.”

2. § (1) A Gyer. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyámhatósági eljárásban a meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan

kárral vagy veszéllyel jár, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy ismeretlen

helyen tartózkodik. A gyámhatósági eljárásban a cselekvõképtelen ügyfél személyes nyilatkozattételre

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2a) bekezdés

szerinti módon – akkor hívható fel, ha az a saját érdekét szolgálja és a nyilatkozatától várható bizonyíték más módon

nem pótolható.”

(2) A Gyer. 11. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A gyámhatóság az ügyfelet, illetõleg az érintett személyt szükség esetén hivatalos helyiségén kívül is

meghallgathatja. A meghallgatásra indokolt esetben a cselekvõképtelen személy lakóhelyén, a számára szolgáltatást

biztosító nevelési-oktatási intézményben vagy egészségügyi intézményben kerül sor.”
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3. § A Gyer. 91/F. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggõ gyámhatósági eljárás általános szabályai”

4. § A Gyer. 91/F–91/G. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„91/F. § Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, hogy

a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet,

a jegyzõ

a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi szakszolgálat

számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenõrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról,

hogy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után

ba) 16. életévét be nem töltött gyermek esetén elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának

felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése), valamint védelembe nem vett gyermek

esetén a gyermek védelembe vételét,

bb) 16. életévét betöltött gyermek esetén kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást

folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelõ eljárás megindítását.

91/G. (1) A közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, ha

a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet.

A jelzéssel egyidejûleg a közoktatási intézmény igazgatója megküldi a jegyzõnek a tankötelezettség, iskolalátogatási

kötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének

elõmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét.

(2) A jegyzõ a közoktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti jelzése alapján

a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a közoktatási intézmény jelzését és

írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai

segítése, ellenõrzése érdekében,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben, ha a gyermek a 91/F. § szerinti végzés meghozataláig, annak hiányában az

(1) bekezdés szerinti jelzés beérkeztéig

ba) a 16. életévét nem töltötte be, hivatalból megindítja az eljárást az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, valamint

a védelembe nem vett gyermek védelembe vétele iránt,

bb) a 16. életévét betöltötte, döntés kibocsátása nélkül kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási

támogatást folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelõ eljárás megindítását.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedéseket 15 napon belül kell megtenni.

(4) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan idõre, legfeljebb azonban a gyermek

16. életévének betöltését követõ elsõ felülvizsgálatig rendeli el. A felfüggesztés a döntés jogerõre emelkedését követõ

hónap elsõ napjától kezdõdik.

(5) A felfüggesztés megszüntetését követõen – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a felfüggesztés idõtartama

alatt a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás teljes összegét – a felfüggesztés

idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva – havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek

számára nyújtani.

(6) Ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti

nevelésének elrendelésére vagy szociális intézményben történõ elhelyezésére kerül sor, a családtámogatási

folyószámlán összegyûlt összeget a gyermek gyámi fenntartásos betétjébe kell elhelyezni.

(7) Ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a 16. életévének betöltését

megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti idõtartamban eléri a tízet, a családtámogatási

folyószámlán összegyûlt összeget a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára vissza kell fizetni.”

5. § A Gyer. 91/J. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A jegyzõ megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek

a) a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást nem mulasztott igazolatlanul,

b) ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének

elrendelésére vagy szociális intézményben történõ elhelyezésére került sor,

c) magántanulóvá válik, vagy

d) a felülvizsgálattal érintett idõszakban betöltötte a 16. életévét.
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(3) A jegyzõ a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének

megszüntetését a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél.”

6. § (1) A Gyer. 91/K. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követõen – kivéve a 91/J. § (2) bekezdés b) és

d) pontja szerinti eseteket – a gyermek védelembe vételét még legalább az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének

idõtartamával megegyezõ ideig, legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követõ elsõ felülvizsgálatig fenn kell

tartani. Ezt követõen a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásáig csak akkor tartható fenn, ha attól eredmény

várható. Ellenkezõ esetben a védelembe vételt meg kell szüntetni.”

(2) A Gyer. 91/K. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés szerinti védelembe vétel során a családgondozó figyelemmel kíséri az egyéni gondozási-nevelési

tervben a gyermek tankötelezettsége, iskolalátogatási kötelezettsége teljesítésének elõmozdítása érdekében

meghatározott feladatok teljesülését.”

7. § A Gyer. 91/M. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jegyzõ a gyermekjóléti szolgálat megkeresését és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás

lefolytatását követõen elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét.

A határozat rendelkezõ része a 14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül –

a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

„g) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy

ga) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a gyermek ne mulasszon igazolatlanul

kötelezõ tanórai foglalkozást,

gb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntés jogerõre emelkedését követõ hónaptól kezdõdik,

gc) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a döntés jogerõre emelkedését követõ

hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra,

gd) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti

idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének,

ha pedig ezen idõszakban az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások száma eléri a tízet, az iskoláztatási

támogatás szüneteltetése mellett a családtámogatási folyószámlán addig összegyûlt iskoláztatási támogatásnak

a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetésének van helye.”

8. § (1) A Gyer. 91/N. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként

a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,

aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vált jogosulttá, a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási

támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást természetbeni formában kell a gyermek

számára nyújtani, vagy

ab) a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történõ további felfüggesztését,

vagy

b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott,

a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,

c) ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a 16. életévének betöltését

megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti idõtartamban eléri a tízet, a jegyzõ

határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejûleg intézkedik az

iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és a családtámogatási folyószámlán összegyûlt

iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetése iránt,

d) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti

idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, de azok száma nem éri el a tízet, a jegyzõ

határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejûleg intézkedik az

iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt és a családtámogatási folyószámlán összegyûlt

iskoláztatási támogatásnak

da) elrendeli – a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva – havi részletekben, természetbeni

formában történõ kifizetését és a gyermek számára eseti gondnokot rendel, vagy
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db) gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése érdekében megkeresi a gyámhivatalt, ha a da) alpont

szerinti intézkedés nem áll a gyermek érdekében.”

(2) A Gyer. 91/N. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A jegyzõ a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi

pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetését elrendelõ határozatát haladéktalanul – a jogerõre emelkedését

megelõzõen – megküldi a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének.”

(3) A Gyer. 91/N. § (6) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl szóló határozat

a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza]

„d) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a megszüntetésrõl szóló döntés jogerõre

emelkedését követõ hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,

e) a gyermek védelembe vételének a 91/K. § (2) bekezdése szerinti fenntartását vagy megszüntetését.”

(4) A Gyer. 91/N. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A (2) bekezdés b) pontja és d) pont da) alpontja szerinti esetben a jegyzõ a családtámogatási folyószámlán

összegyûlt iskoláztatási támogatás havi részleteit a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapig, minden

hónap 10. napjáig kifizeti az eseti gondnok részére.”

9. § A Gyer. 91/P. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jegyzõ a tárgyalás megtartását és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás lefolytatását követõen

elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét. A határozat rendelkezõ része a

14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül

tartalmazza)

„j) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy

ja) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a gyermek ne mulasszon igazolatlanul

kötelezõ tanórai foglalkozást,

jb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntés jogerõre emelkedését követõ hónaptól kezdõdik,

jc) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a döntés jogerõre emelkedését követõ

hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra,

jd) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti

idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének

van helye.”

10. § A Gyer. 91/Q. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként

a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,

aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megszûnt, a jegyzõ határozatával elrendeli az

iskoláztatási támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást a családtámogatási

folyószámlán kell gyûjteni, vagy

ab) a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történõ további felfüggesztését,

vagy

ac) a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését – az új pénzfelhasználási terv

alapján – a felhasználási módjának és szükség esetén az eseti gondnok személyének megváltoztatásával,

b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott,

a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,

c) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti

idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, a jegyzõ határozatával megszünteti az

iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének

kezdeményezése iránt.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl szóló

határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza

a) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a megszüntetésrõl szóló döntés jogerõre

emelkedését követõ hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,

b) a gyermek védelembe vételének a 91/K. § (2) bekezdése szerinti fenntartását vagy megszüntetését.”
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11. § A Gyer. XII. Fejezete a következõ 91/S–91/U. §-sal, valamint a 91/S. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése

91/S. § Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése kezdeményezésével egyidejûleg a jegyzõ

a) a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdés szerinti jelzését megküldi a Magyar Államkincstár

iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének,

b) kiskorú esetében megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy

ba) vegye fel a kapcsolatot a családdal,

bb) nyújtson tájékoztatást az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetésének feltételeirõl, és

bc) jelezze, ha a gyermek érdekében gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek, figyelemmel a közoktatási

intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdés szerinti írásbeli véleményében foglalt problémákra és javaslatokra is.

91/T. § (1) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata során a jegyzõ

a) tájékoztatást kér a közoktatási intézmény igazgatójától arról, hogy

aa) a felülvizsgálattal érintett idõszakban a gyermek hány kötelezõ tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul és

ab) a közoktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elõ a védelembe vett gyermek iskolalátogatási

kötelezettségének teljesítését,

b) kikéri a védelembe vett gyermek családgondozójának véleményét.

(2) A jegyzõ a felülvizsgálati eljárás eredményeként, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ

tanórai foglalkozást igazolatlanul

a) mulasztott, határozatával megállapítja, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetéséhez

szükséges feltétel nem áll fenn,

b) nem mulasztott, kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél

az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését.

(3) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetésének kezdeményezésével egyidejûleg megküldi

a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének a közoktatási intézmény igazgatójának

(1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti tájékoztatását.

(4) A jegyzõ a (2) bekezdés szerinti intézkedésérõl értesíti az iskoláztatási támogatásra jogosult személyt és a kirendelt

családgondozót.

91/U. § Ha a jegyzõ illetékessége az iskoláztatási támogatás szüneteltetése alatt szûnik meg, a jegyzõ

a) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált jegyzõnek, és

b) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervét.”

12. § A Gyer. 105/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gondozási hely megváltoztatásának minõsül, ha a gyermek gondozása a korábban meghatározottól eltérõ

a) nevelõszülõnél,

b) gyermekotthonban (lakásotthonban),

c) gyermekotthoni önálló szakmai egységben, telephelyen,

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok vagy

pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában

történik.”

13. § A Gyer. 136. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a gyermek érdekében több eljárásban, illetve ismétlõdõ vagy folyamatos eljárási cselekmények során merül fel

az eseti gondnok kirendelésének szükségessége, a gyermek számára lehetõség szerint ugyanazt a személyt kell eseti

gondnokként kirendelni.

(4) Az eseti gondnok köteles az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek véleményét megismerni és azt a gyermek

korára és érettségére tekintettel figyelembe venni.”

14. § (1) A Gyer. 145. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A gyámhivatal a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés iránti kérelmében – ha az eljárás során erre

adat merül fel – kérheti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11/A. §-a alapján a választójogból való kizárást.”

(2) A Gyer. 145. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kötelezõ felülvizsgálat és a gondnokság alá helyezés megszüntetése, illetve módosítása iránti eljárásban a

kereseti kérelem a Ptk. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakra, valamint a választójogból való kizárás

megszüntetésére vagy a választójogból való kizárásra is irányulhat.”
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(3) A Gyer. 145. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A választójogból való kizárás megszüntetése vagy a választójogból való kizárás kezdeményezése során a

gyámhivatal a nagykorú személy pszichés állapotára, szellemi fogyatkozására vagy szenvedélybetegségére

vonatkozó körülményeket, az érintett személy életvitelére vonatkozó körülményeket, valamint az életvitelét,

gondozását segítõ személy véleményét veszi figyelembe.”

(4) A Gyer. 145. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A keresetlevélhez a gyámhivatal a (4) bekezdésben foglaltakon kívül csatolhatja

a) a pszichológiai véleményt,

b) a gyógypedagógiai véleményt,

c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családgondozó, személyi segítõ, szociális munkás véleményét,

d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítõ személy meghallgatásáról készült jegyzõkönyvet.”

15. § A Gyer. a következõ 174. §-sal egészül ki:

„174. § (1) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (4) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és

családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor

folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (5) és (6) bekezdését, valamint 11. § (1) és (7) bekezdését az egyes

gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

hatálybalépését követõen indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A 2012. február 1-jén 16. életévét betöltött és iskoláztatási támogatás felfüggesztése hatálya alatt álló gyermek

felülvizsgálata eredményeként

a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, a

jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,

b) ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a felülvizsgálattal érintett

idõszakban eléri a tízet, a jegyzõ határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel

egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben nem részesülõ gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási

támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetése iránt,

c) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, de azok

száma nem éri el a tízet, a jegyzõ határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel

egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt és rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülõ gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyûlt

iskoláztatási támogatásnak,

ca) elrendeli – a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva – havi részletekben, természetbeni

formában történõ kifizetését és a gyermek számára eseti gondnokot rendel, vagy

cb) gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése érdekében megkeresi a gyámhivatalt, ha a ca) alpont

szerinti intézkedés nem áll a gyermek érdekében.

(4) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 145. § (2a), (3), (3a) és (5) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és

családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor

folyamatban lévõ gondnokság alá helyezési eljárásokban és a felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell.”

16. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 91/H. § (5) bekezdésében az „– a 91/J. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetek kivételével –” szövegrész,

b) 91/I. § (4) bekezdése,

c) 91/J. § (4)–(8) bekezdése,

d) 91/M. § (2) bekezdés b), h) és i) pontja,

e) 91/P. § (4) bekezdés b), k) és l) pontja.

17. § A Gyer.

a) 45. § (2) bekezdésében a „gyámot” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámot” szöveg,

b) 45. § (5) bekezdés e) pontjában a „gyámja” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámja” szöveg,
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c) 66. § (3) bekezdésében a „családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság” szövegrész helyébe

a „családbafogadó gyám gyámsága” szöveg,

d) 68/A. § (1) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyám” szöveg,

e) 85. § (2) bekezdésében a „gyámja – ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek gyámját –”

szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámja” szöveg,

f) 86. § (4) bekezdésében a „gyámját – ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek gyámját –”

szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámját” szöveg,

g) 91/E. § (3) bekezdés a) pontjában a „gyámját” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámját” szöveg,

h) 91/I. § (6) bekezdésében a „tankötelezettség” szövegrész helyébe a „tankötelezettség, iskolalátogatási

kötelezettség” szöveg,

i) 91/J. § (1) bekezdés bevezetõ mondatában a „felfüggesztésének” szövegrész helyébe a „felfüggesztésének és

szüneteltetésének” szöveg,

j) 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanév” szövegrész helyébe a „tanítási év” szöveg,

k) 91/J. § (1) bekezdés d) pontjában a „ha” szövegrész helyébe a „– felfüggesztés esetén – ha” szöveg,

l) 91/L. § (1) bekezdésében a „felfüggesztése” szövegrész helyébe a „felfüggesztése és szüneteltetése” szöveg,

m) 91/M. § (2) bekezdés e) pontjában és 91/P. § (4) bekezdés h) pontjában az „idõpontját” szövegrész helyébe

a „tervezett idõpontját” szöveg,

n) 91/N. § (3) bekezdésében az „a) pont aa) alpontja és b) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) alpontja,

b) pontja és d) pont da) alpontja” szöveg,

o) 91/N. § (5) bekezdésében az „a) pont aa) alpontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) alpontja és d) pont

da) alpontja” szöveg,

p) 93. § (2) bekezdésében, 94. § (1) bekezdésében és 141. § (1) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe

a „családbafogadó gyám” szöveg,

q) 127. § (4) bekezdésében a „gyámjául” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámjául” szöveg,

r) 128. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyámként” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámként” szöveg,

s) 159. § (2) bekezdésében a „Ha a gyám a gyámolt közeli hozzátartozója, a rendszeres számadásban” szövegrész

helyébe az „A családbafogadó gyámnak a rendszeres számadásában” szöveg

lép.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok

és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

18. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Cstvhr.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A családi pótlékra jogosult személyében és a családi pótlék összegében bekövetkezett változást, továbbá a családi

pótlékra való jogosultság megszûnése esetén az errõl szóló döntést az Igazgatóság közli a családi pótlék természetben

történõ nyújtását vagy a folyósítás tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatás felfüggesztését elrendelõ

jegyzõvel.”

(2) A Cstvhr. 5. §-a a következõ (6a)–(6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Igazgatóság közli az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményezõ jegyzõvel

a) a családi pótlékra jogosult személyében bekövetkezõ változást és a családi pótlékra való jogosultság megszûnése

esetén az errõl szóló döntést,

b) az iskoláztatási támogatás szünetelését elrendelõ döntést,

c) az iskoláztatási támogatás szüneteltetését megszüntetõ döntést,

d) az iskoláztatási támogatás szüneteltetése tárgyában hozott döntése elleni fellebbezés tárgyában hozott döntést,
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e) a kincstár illetékességének megváltozását.

(6b) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésérõl szóló határozat ellen fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be.

Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják,

az Igazgatóság megkeresi a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben.”

(3) A Cstvhr. 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az iskoláztatási támogatás jogosultja személyének megváltozása nem érinti az iskoláztatási támogatás folyósítása

szüneteltetését, kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra a Cst. 15. § (2) bekezdése szerinti személy válik jogosulttá.”

20. § A Cstvhr. 28. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a gyámhatóságként eljáró jegyzõ az iskoláztatási támogatás szüneteltetését azért nem

kezdeményezi, mert a család külföldre távozott, errõl a tényrõl értesíti a kincstárt.”

4. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl

szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.

(V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 3. § k) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat jegyzõje)

„k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának

felfüggesztésérõl, valamint az ezen ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,

továbbá kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését és a szüneteltetés

megszüntetését,”

23. § A Gyár. 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet)

„e) a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel

összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése,”

(iránt.)

24. § A Gyár. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. §

(2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a

városi gyámhivatal gyakorolja.”

25. § A Gyár. 22. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A nyílt örökbefogadási eljárás során – a Gyvt. 75/A. § b) pontja szerinti gyámrendeléstõl függetlenül –

a gyámhivatal illetékessége az örökbefogadási eljárás befejezéséig nem változik.”

26. § A Gyár. 23. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõ intézkedik a családi pótlék természetbeni formában

történõ nyújtásáról, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésérõl, felülvizsgálatáról és a felfüggesztés

megszüntetésérõl, valamint az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének

kezdeményezésérõl, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálatáról.”
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27. § A Gyár.

a) 9. § i) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 10. § a) pontjában a „részére gyámot” szövegrész helyébe a „részére gyámot, családbafogadó gyámot,” szöveg

lép.

6. Egyéb kormányrendeletek módosítása

28. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(8) Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás nyújtása esetén a 7. § (2) bekezdése, valamint

gyermekvédelmi szakellátás nyújtása esetén a 14/B. § (7) bekezdése alapján meghosszabbított ideiglenes mûködési

engedély hatálya a fenntartó kérelmére – kizárólag ellátási érdekbõl – legfeljebb 2014. december 31-éig

meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is benyújthatja, ha az ideiglenes mûködési engedély hatálya

2012. január 1-jét megelõzõen járt le. A fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejû mûködési engedély

kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós forrás (TIOP

3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerzõdés másolatát.”

29. § A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.

rendelet

a) 16. § (3) bekezdésében a „költségvetésrõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg,

b) 16. § (6) bekezdésében és 16/B. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi

költségvetésrõl szóló” szöveg

lép.

30. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –

a minisztérium által fenntartott engedélyesre, a megyei fenntartó által fenntartott engedélyesre, továbbá arra az

engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott idõpontban normatív állami

hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008.

(VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül.”

31. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg

lép.

7. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

Az Ar. 1. számú mellékletének XIII. számú adatlapja helyébe a következõ adatlap lép:

„XIII. számú adatlap

Az örökbefogadással kapcsolatos ügyrõl

[Gyvt. 141. § (1) bek. c) pont]

(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetõje tölti ki)

A) Szakellátásban nevelkedõ örökbe adható gyermek

(Az adatokat – a 15. és 16. pontban foglalt adatok kivételével – az országos örökbefogadási nyilvántartást

vezetõ szerv részére kell megküldeni.)

Kód (megyenév + szám) .......................................................................................................................... Törzsszám: ....................................

1. A gyermek személyi adatai

Név:

Születési hely:

Születési idõ:

Neme:

Anyja neve:

Apja neve:

Állampolgársága:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

2. Gondozási helye:*

Nevelõszülõ:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Hivatásos nevelõszülõ/ Speciális hivatásos nevelõszülõ/Különleges hivatásos nevelõszülõ:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Gyermekotthon/ Speciális gyermekotthon/Különleges gyermekotthon:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Lakásotthon/ Speciális lakásotthon/Különleges lakásotthon:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona:

.........................................................................................................................................................................................................................................

3. Mióta nevelkedik ezen a gondozási helyen?

…………év……………hónap………….nap

Korábbi gondozási helyei (2. pont szerinti kategóriákból választás): …….. év……… hó…….. naptól

…………. év ………. hó ……….. napig

Korábbi gondozási helyei (2. pont szerinti kategóriákból választás): …….. év……… hó…….. naptól

…………. év ………. hó ……….. napig

4. Örökbe fogadó családba kihelyezése javasolt-e: igen nem

Ha nem, annak oka: .................................................................................................................................................................................................

5. Várhatóan a szakszolgálat nyilvántartásában szereplõ örökbe fogadni szándékozó által valósul-e meg az

örökbefogadás? igen nem
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6. Testvérek adatai:

Név:

Születési idõ:

Anyja neve:

Apja neve:

Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedik-e: igen nem

Ha igen, gondozási helye (2. pont szerinti kategóriákból választás): ....................................................................................................

Együtt nevelkedik-e az örökbe fogadható gyermekkel: igen nem

Ha külön nevelkedik, kapcsolatot tart-e az örökbe fogadható gyermekkel: igen nem

Örökbe fogadható-e: igen nem

Testvérével együtt vagy külön történik az örökbefogadás:

együtt külön

7. A gyermek egészségi állapota, fejlõdése, személyisége, magatartása, szokásai:

8. Tanulmányi eredménye, neveltsége, nemzeti, etnikai, vallási kulturális szükségletei:

9. Egyéb igénye vagy szükséglete:

10. A családi háttérre vonatkozó adatok:

Szülõk: betegségek, fogyatékosságok, életvezetés

Testvérek: betegségek, fogyatékosságok

Kapcsolatai: nagyszülõk, testvérek stb.:

11. Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelõ hatóság megnevezése:

A határozat száma:

Kelte:

12. Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelõ gyámhivatal megnevezése:

A határozat száma:

Kelte:

Jogerõs:

13. Az örökbe fogadhatóvá válással kapcsolatos adatok:

Az örökbe fogadhatóvá válás oka(i) és az ok(ok) bekövetkezésének idõpontja**:

Anya részérõl Apa részérõl

13.1. A szülõ(k) titkos örökbefogadáshoz hozzájárulása

A hozzájárulás idõpontja:

13.2. A szülõk nyílt örökbefogadáshoz hozzájárulása

A hozzájárulás idõpontja:

13.3. A szülõk felügyeleti jogának bíróság általi megszüntetése

A bírósági ítélet jogerõre emelkedésének idõpontja:

13.4. A szülõk halála

A szülõ(k) halálának idõpontja:

13.5. A gyermek ismeretlen szülõktõl származik

A képzelt szülõket megállapító határozat kelte:

13.6. Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás

13.7. Örökbefogadás felbontása

Az örökbefogadást felbontó gyámhivatali határozat vagy

bírósági ítélet jogerõre emelkedésének idõpontja:

Az örökbe fogadhatóvá válásról rendelkezõ hatósági döntés(ek) adatai:

A gyámhivatal megnevezése:

Határozat száma:

Kelte:

Jogerõs:
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Másodfokú határozat száma,

kelte:

Amennyiben a határozatot bíróság elõtt megtámadták

A bíróság megnevezése:

Ítélet száma:

Kelte:

Jogerõs:

14. A gyermek fényképei:

15. A törvényes képviselõre vonatkozó adatok:

Név:

Beosztás:

Munkavégzés helye:

16. A gyermek vagyonára vonatkozó adatok:

A vagyon tárgya:

A vagyonkezelõ megnevezése:

* A gondozási hely típusát kérjük aláhúzni és az ellátást nyújtó személy, szerv nevét megadni. Az országos

örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervnek csak a gondozási hely típusára vonatkozó adatot kell megküldeni.

** Az örökbe fogadhatóvá válás okát kérjük aláhúzni, és a bekövetkezés dátumát mind az anya, mind az apa részérõl

kérjük kitölteni.

B) A nem szakellátásban nevelkedõ örökbe adható gyermek adatai és a vér szerinti szülõk adatai titkos örökbefogadás

esetén

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)

Kód (megyenév + szám) ........................................................................................................................................................................................

A) A gyermek örökbefogadás elõtti személyi adatai és az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok

1. A gyermek személyi adatai

Név:

Születési helye:

Születési idõ:

Neme:

Anyja neve:

Apja neve:

A gyermek állampolgársága:

A gyermek lakóhelye (csak a település neve):

A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):

2. Törvényes képviselõje (amennyiben nem a szülõk voltak a törvényes képviselõk):

A törvényes képviselõ hozzátartozója-e a gyermeknek?* igen nem

Ha nem a szülõk a törvényes képviselõk, ennek oka:*

– az anya gondnokság alatt áll

– az apa gondnokság alatt áll

– az anya kiskorú

– az apa kiskorú

3. Testvéreinek száma:

4. A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:
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5. Az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok

Az anya örökbefogadáshoz hozzájárulásának idõpontja:

Az apa örökbefogadáshoz hozzájárulásának idõpontja:

Az örökbeadhatóságról értesítõ gyámhivatal megnevezése:

Az értesítés szakszolgálathoz érkezésének napja:

A gyermek gondozásra kihelyezésének ideje:

6. Az örökbe fogadhatóvá válás oka:*

a) A szülõ(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz

b) A gyermek ismeretlen szülõktõl származik

7. A szakszolgálat kapcsolatban állt-e a vér szerinti szülõkkel?* igen nem

Amennyiben igen:

8. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai:

a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk

Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?

Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól?

Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................

Születési idõ:

Állampolgársága:

Lakóhelye (csak a település neve):

Tartózkodási helye (csak a település neve):

Iskolai végzettsége: ……………………………. – nem nyilatkozott**

Foglalkozása:……………………………...……...– nem nyilatkozott**

Egészségi állapota:

Titkolt terhesség volt-e? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, annak okai:.................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Családja elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**

Tágabb környezete elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**

Az örökbeadás okai:.................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:……………………………– nem nyilatkozott*

Családi helyzete:

Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):

.........................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ egyéb személyek:

.........................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………… – nem nyilatkozott**

A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, kinek:……………………...…………….. – nem nyilatkozott**
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Gyermekeinek száma: örökbe adott:

más által nevelt:

általa nevelt:

nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,

albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**

Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**

Általa eltartottak száma: …….…… fõ – nem nyilatkozott**

A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:

igen – nem – nem nyilatkozott**

b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk

Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?

Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól?

Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................

Születési idõ:

Állampolgársága:

Lakóhelye (csak a település neve):

Tartózkodási helye (csak a település neve):

Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**

Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**

Egészségi állapota:

Családi helyzete:

Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**

A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):

.........................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………… – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ egyéb személyek:

.........................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………… – nem nyilatkozott**

A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, kinek:………………...………………….. – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma: örökbe adott:

más által nevelt:

általa nevelt:

nem nyilatkozott**
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Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,

albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**

Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**

Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**

A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:

igen – nem – nem nyilatkozott**

* A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthetõ ki, a megfelelõ részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.

C) Az örökbe adott gyermek örökbefogadás elõtti adatai és a vér szerinti szülõk adatai nyílt örökbefogadás esetén

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)

Kód (megyenév + szám): .......................................................................................................................................................................................

1. A gyermek örökbefogadás elõtti személyi adatai és az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok

Név:

Születési helye:

Születési idõ:

Neme:

Anyja neve*:

Apja neve*:

Törvényes képviselõje (amennyiben az örökbefogadás elõtt nem a szülõk a törvényes képviselõk):

A törvényes képviselõ hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem

A gyermek állampolgársága:

A gyermek lakóhelye (csak a település neve):

A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):

A gyermek örökbefogadó családba helyezése elõtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok

átmeneti otthonának megnevezése, szülõ háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..........................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Testvéreinek száma:

A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:

A vér szerinti szülõk gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal elõtt tett hozzájárulásának idõpontja:

A gyermek törvényes képviselõje (amennyiben az örökbefogadás elõtt nem a szülõk a törvényes képviselõk)

hozzájárulásának idõpontja:

A gyermek kötelezõ gondozási idõre történõ kihelyezésének idõpontja:

Örökbefogadást elõsegítõ magánszervezet közvetítette-e az örökbefogadást? igen nem

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítette-e az örökbefogadást? igen nem

Ha területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítette az örökbefogadást, kérjük, válaszolja meg a 2. pontban

szereplõ kérdéseket!
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2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai

a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:

Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól?

Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................

Anya neve*

Születési ideje:

Állampolgársága:

Lakóhelye (csak a település neve):

Tartózkodási helye (csak a település neve):

Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**

Foglalkozása:………………………………..…...– nem nyilatkozott**

Egészségi állapota:

Gondnokság alatt áll: igen – nem**

Titkolt terhesség volt-e? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, annak okai:

.........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Családja elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**

Tágabb környezete elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**

Az örökbeadás okai:

.........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:……………………………– nem nyilatkozott**

Családi helyzete:

Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):

.........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ egyéb személyek:

.........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………… – nem nyilatkozott**

A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma: örökbeadott:

más által nevelt:

általa nevelt:

nem nyilatkozott**
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Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,

albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**

Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**

Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**

A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:

igen – nem – nem nyilatkozott**

b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk

Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól:

Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................

Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?

Apa neve*:

Születési ideje:

Állampolgársága:

Lakóhelye (csak a település neve):

Tartózkodási helye (csak a település neve):

Iskolai végzettsége: ……………………………. – nem nyilatkozott**

Foglalkozása:………………...…………………...– nem nyilatkozott**

Egészségi állapota:

Gondnokság alatt áll: igen – nem**

Családi helyzete:

Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**

A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):

.........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………… – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ egyéb személyek:

.........................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………… – nem nyilatkozott**

A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma: örökbe adott:

más által nevelt:

általa nevelt:

nem nyilatkozott**
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Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,

albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**

Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**

Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**

A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:

igen – nem – nem nyilatkozott**

* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülõk neve helyett a szakszolgálat által képzett és általa

azonosítható kódszám küldendõ meg.

** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthetõ ki, a megfelelõ részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.

D) Örökbe fogadni szándékozó személyek

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)

Megyenév/Kód:

A nyilvántartásba vétel ideje [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 146. § (2) bek.]: ........... év ......... hó ........ nap

1. Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:

Anya neve:

Születési hely:

Születési idõ:

Anyja neve:

Állampolgársága:

Lakóhely:

Elérhetõség (telefonszám, e-mail cím):

Családi állapota*: – egyedülálló – házas,

– élettársi kapcsolatban
élõ,

– bejegyzett élettársi
kapcsolatban élõ

– házasságban élõ
önállóan – a másik
házastárs hozzájárulásával
– örökbefogadó

Iskolai végzettsége:

Foglalkozása:

Apa neve:

Születési hely:

Születési idõ:

Anyja neve:

Állampolgársága:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Elérhetõség (telefonszám, e-mail cím):
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Családi állapota*: – egyedülálló – házas,

– élettársi kapcsolatban
élõ,

– bejegyzett élettársi
kapcsolatban élõ

– házasságban élõ
önállóan – a másik
házastárs hozzájárulásával
– örökbefogadó

Iskolai végzettsége:

Foglalkozása:

2. Az alkalmasságot megállapító:

Gyámhivatal megnevezése:

Határozat száma:

Kelte:

Jogerõs:

3. Vagyoni helyzet adatai:

Lakáshasználat jogcíme*:

– Tulajdonos

– Tulajdonos rokona

– Fõbérlõ

– Fõbérlõ rokona

– Társbérlõ

– Albérlõ

– Egyéb:

Lakás szobaszáma:

Lakás komfortfokozata*:

– Komfort nélküli

– Félkomfortos

– Komfortos

– Összkomfortos

A lakásban együtt élõk száma:

Anya:

Jövedelem összege:

A jövedelem forrása**:

– Munkaviszonyból:

– Vállalkozásból:

– Egyéb rendszeres pénzellátásból:

– Egyéb:

Apa:

Jövedelem összege:

A jövedelem forrása**:

– Munkaviszonyból:

– Vállalkozásból:

– Egyéb rendszeres pénzellátásból:

– Egyéb:
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4. Egészségi állapotra Anya: .................................................................................................................

vonatkozó adat: Apa: ...................................................................................................................

5. Örökbe fogadni szándékozó személyek
fényképe(i) (önkéntes adatszolgáltatás
alapján):

6. A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):

Gyermekek száma**: – 1 gyermek – testvérek is, számuk:

Neme**: – fiú – leány

Életkora: .... év ...... hónaptól .... év ........ hónapig

Testvér életkora: .... év ...... hónaptól .... év ........ hónapig

Testvér életkora: .... év ...... hónaptól .... év ........ hónapig

Egészségi állapota: ........................................................................................................................................

Milyen betegségeket, ........................................................................................................................................

fogyatékosságokat fogad el: ........................................................................................................................................

Mi az, ami egészségi szempontból
kizáró tényezõ: ........................................................................................................................................

Milyen egyéb elvárásai vannak a
gyermekkel kapcsolatban: ........................................................................................................................................

Mi az, ami egyéb kizáró tényezõ lehet: ........................................................................................................................................

7. A gyámhivatal döntése
alapján milyen gyermek
örökbefogadására

1 gyermek
egészséges

Testvérek is, számuk:
Milyen fokban fogyatékos,
beteg gyermek is

alkalmas fiú leány

Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig

Testvér életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig

8. Az örökbe fogadni szándékozó
családjában nevelkedõ

Neme: Születési ideje Saját/nevelt/örökbefogadott

gyermekek: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Örökbefogadás módja**: – titkos – nyílt

10. Az örökbe fogadni szándékozó helyzete
az örökbefogadás szempontjából:*

– Örökbefogadásra várakozik

– Nem fogadókész – ennek oka:

– Felülvizsgálat alatt – ennek oka:

– Örökbefogadás folyamatban

* A felsoroltak közül egyet kérünk aláhúzni.

** A felsoroltak közül több is bejelölhetõ (aláhúzással).”
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2. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap

a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységérõl

(A mûködést engedélyezõ szerv számára továbbítandó adatok)

A) adatlap

A közhasznú szervezet neve:

Összesítõ adatlap

1. A tárgyévben a közhasznú szervezettõl segítséget kérõ válsághelyzetben lévõ

– várandós anyák száma:

– vér szerinti anyák száma:

Segítséget kérõ anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:

Segítséget kérõ apák száma:

2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:

3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:

4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:

5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:

6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülõ, hogy a titkos örökbefogadást választja:

7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:

B) Adatlap

A közhasznú szervezet neve:

A tárgyévben családjába gondozott gyermekekrõl gyermekenként kitöltendõ adatok

Az anya a gyermek születése elõtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idõvel:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Az anya életkora a szüléskor:

Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elõl és miért:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Az anya családi állapota:

Az anya nevezett-e meg apát:

Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:

Mi volt a válság oka:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................
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C) Adatlap

A közhasznú szervezet neve:

A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekrõl gyermekenként kitöltendõ adatok

Az anya a gyermek születése elõtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idõvel:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Az anya életkora a szüléskor:…….

Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elõl és miért:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Az anya családi állapota:

Az anya nevezett-e meg apát:

Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:

Mi volt a válság oka:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

”
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3. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról

(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)

A nyílt örökbefogadást közvetítõ közhasznú szervezet neve:

1. A gyermek örökbefogadás elõtti személyi adatai és az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok

Gyermek neve:

Születési helye:

Születési idõ:

Neme:

Anyja neve*:

Apja neve*:

Törvényes képviselõje (amennyiben az örökbefogadás elõtt nem a szülõk a törvényes képviselõk):

A törvényes képviselõ hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem

A gyermek állampolgársága:

A gyermek lakóhelye (csak a település neve):

A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):

A gyermek örökbefogadó családba helyezése elõtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok

átmeneti otthonának megnevezése, szülõ háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..........................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Testvéreinek száma:

A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:

Az örökbe fogadó szülõ nyilvántartásba vételének ideje:

A vér szerinti szülõk gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal elõtt tett hozzájárulásának idõpontja:

A gyermek törvényes képviselõje hozzájárulásának idõpontja:

A gyermek kötelezõ gondozási idõre történõ kihelyezésének idõpontja:

2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai

a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:

Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Mikor kért elõször segítséget?

Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................

Anya neve*

Születési ideje:

Állampolgársága:

Lakóhelye (csak a település neve):

Tartózkodási helye (csak a település neve):

Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**

Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**

Egészségi állapota:

Gondnokság alatt áll: igen – nem**
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Titkolt terhesség volt-e? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, annak okai: ................................................................................................................................................................................................

………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Családja elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**

Tágabb környezete elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**

Az örökbeadás okai: ................................................................................................................................................................................................

………………………………………………… – nem nyilatkozott**

Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… – nem nyilatkozott**

Családi helyzete:

Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint): .........................................................................................................................

……………………………………… – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ egyéb személyek:......................................................................................................................................................

……………………………………… – nem nyilatkozott**

A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma: örökbe adott:

más által nevelt:

általa nevelt:

nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,

albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**

Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**

Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**

A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:

igen – nem – nem nyilatkozott**

b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk

Mikor kért elõször segítséget?

Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, mely szerv(ek)tõl?..........................................................

Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Apa neve*:

Születési idõ:

Állampolgársága:

Lakóhelye (csak a település neve):
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Tartózkodási helye (csak a település neve):

Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**

Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**

Egészségi állapota:

Gondnokság alatt áll: igen – nem**

Családi helyzete:

Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**

A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):

.........................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………– nem nyilatkozott**

Közös háztartásban élõ egyéb személyek:

.........................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………– nem nyilatkozott**

A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**

Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem – nem nyilatkozott**

Gyermekeinek száma: örökbe adott:

más által nevelt:

általa nevelt:

nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:

Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,

albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**

Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**

Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**

Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**

Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:

Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**

Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott**

Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**

A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:

igen – nem – nem nyilatkozott**

* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülõk neve helyett a szervezet által képzett és általa azonosítható

kódszám küldendõ meg.

** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthetõ ki, a megfelelõ részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.”
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4. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekrõl

és az örökbe fogadni szándékozó személyrõl a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás

A) adatlap

Az örökbe fogadandó gyermek adatai

1. A gyermek személyi adatai

Név:

Születési helye:

Születési idõ:

Neme:

Anyja neve:

Apja neve:

Törvényes képviselõje:

Állampolgársága:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Testvéreinek száma:

2. A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:

3. A vér szerinti szülõk gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal elõtt tett hozzájárulásának idõpontja:

A gyermek törvényes képviselõje hozzájárulásának idõpontja:

B) adatlap

Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai

A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje):

1. Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:

Anya neve: ........................................................................................................

Születési hely: ........................................................................................................

Születési idõ: ........................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Állampolgársága: ........................................................................................................

Lakóhely: ........................................................................................................

Tartózkodási hely: ........................................................................................................

Családi állapota:* – egyedülálló

– házas

– élettársi kapcsolatban él

– bejegyzett élettársi kapcsolatban él

– házasságban élõ önállóan – a másik házastárs
hozzájárulásával – örökbefogadó

Iskolai végzettsége:

Foglalkozása:

Apa neve: ........................................................................................................

Születési hely: ........................................................................................................

Születési idõ: ........................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Állampolgársága: ........................................................................................................

Lakóhely: ........................................................................................................

Tartózkodási hely: ........................................................................................................
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Családi állapota:* – egyedülálló

– házas

– élettársi kapcsolatban él

– bejegyzett élettársi kapcsolatban él

– házasságban élõ önállóan – a másik házastárs
hozzájárulásával – örökbefogadó

Iskolai végzettsége:

Foglalkozása:

2. Az alkalmasságot megállapító gyámhivatal

megnevezése: ........................................................................................................

Határozat száma: ........................................................................................................

Kelte: ........................................................................................................

Jogerõs: ........................................................................................................

3. Egészségi állapotra Anya:

Apa:

vonatkozó adat:

4. Örökbe fogadni szándékozó személyek fényképe(i)
(önkéntes adatszolgáltatás alapján):

5. A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):

Gyermekek száma: – 1 gyermek – testvérek is, számuk

Neme**: – fiú – leány

Életkora: .... év ...... hónaptól ..... év ........ hónapig

Egészségi állapota: ........................................................................................................

Milyen betegségeket, ........................................................................................................

fogyatékosságokat fogad el: ........................................................................................................

Mi az, ami egészségi szempontból ........................................................................................................

kizáró tényezõ: ........................................................................................................

Milyen egyéb elvárásai vannak a ........................................................................................................

gyermekkel kapcsolatban: ........................................................................................................

Mi az, ami kizáró tényezõ lehet: ........................................................................................................

........................................................................................................

6. A gyámhivatal döntése 1 gyermek Testvérek is, számuk

alapján milyen gyermek egészséges fogyatékos,beteggyermekis

örökbefogadására fiú leány

Alkalmas: Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év....... hónapig

7. A családban nevelkedõ Neme: Kora Saját/nevelt/örökbe
fogadott

gyermekek: ........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

* A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.

** Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettõt jelöljék be!”
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A nemzeti erõforrás miniszter 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelete
a komplex minõsítésre vonatkozó részletes szabályokról

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-

körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a megváltozott munkaképességû személyek ellátása iránti eljárás során,

ideértve a jogorvoslati eljárást és a döntés felülvizsgálatát is azzal, hogy a döntés bírósági felülvizsgálata során az 5. és

6. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá akkor is, ha jogszabály a kérelmezõ, igénylõ komplex minõsítését

rendeli el.

(3) Az 1. mellékletet kell alkalmazni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes

szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b), c), e), h)–l) pontja, továbbá 7. § (2) bekezdés

b) és h)–l) pontja szerinti esetekben is.

2. § (1) A komplex minõsítés során az egészségi állapot vizsgálata keretében az 1. mellékletben foglaltak szerint

szervrendszerenként, betegségcsoportonként kell megállapítani az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos

mértékét. Több szervrendszert érintõ károsodás esetén az együttes értékelés szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségi állapot százalékos mértékét az össz-szervezeti egészségkárosodás (1) bekezdésben meghatározott

mértékének figyelembevételével kell megállapítani úgy, hogy százból ki kell vonni az össz-szervezeti

egészségkárosodás mértékét.

3. § (1) Amennyiben a komplex minõsítés során megállapításra kerül, hogy a kérelmezõ egészségi állapotának mértéke

60 százalékos vagy kisebb mértékû, a megváltozott munkaképességû személyt be kell sorolni a megváltozott

munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

(a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott minõsítési kategóriába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besoroláskor az Mmtv. 3. § (2) bekezdés

a) a) pont aa) alpontja szerinti minõsítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51–60% között

van (B1 kategória),

b) b) pont ba) alpontja szerinti minõsítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 51–60% között

van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint

elvégzett, a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória),

c) a) pont ab) alpontja szerinti minõsítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31–50% között

van (C1 kategória),

d) b) pont bb) alpontja szerinti minõsítési kategóriába az sorolható be, akinek az egészségi állapota 31–50% között

van és a 2. melléklet szerint elvégzett, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú, vagy a 3. melléklet szerint

elvégzett, a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a rehabilitációja nem javasolt

(C2 kategória),

e) b) pont bc) alpontja szerinti minõsítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1–30% között van

és orvosszakmai szempontból önellátásra képes (D kategória),

f) b) pont bd) alpontja szerinti minõsítési kategóriába az sorolható be, akinek egészségi állapota 1–30% között van

és orvosszakmai szempontból önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E kategória).

4. § (1) A komplex minõsítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú vizsgálatát az 1. melléklet szerint,

b) a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatát a 2. melléklet szerint,

c) a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát a 3. melléklet szerint

kell elvégezni.
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(2) Amennyiben a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatának eredménye a 2. melléklet szerinti értékelõ

lapon

a) eléri vagy meghaladja a 17 pontot, és nem áll fenn olyan, a 2. mellékletben megjelölt körülmény, amely

elõfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességû személy az Mmtv. 3. §

(2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,

b) nem éri el a 17 pontot vagy fennáll olyan, a 2. mellékletben megjelölt körülmény, amely elõfordulása esetén a

rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességû személy rehabilitációja az Mmtv. 3. §

(2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

(3) Amennyiben a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatának eredménye a 3. melléklet szerinti értékelõ lapon

a) eléri vagy meghaladja a 12 pontot, és nem áll fenn olyan, a 3. mellékletben megjelölt körülmény, amely

elõfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességû személy az Mmtv. 3. §

(2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,

b) nem éri el a 12 pontot vagy fennáll olyan, a 3. mellékletben megjelölt körülmény, amely elõfordulása esetén a

rehabilitáció nem javasolt, akkor a megváltozott munkaképességû személy rehabilitációja az Mmtv. 3. §

(2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

5. § (1) A komplex minõsítés során a 4. § (1) bekezdés

a) a) pontja szerinti vizsgálatot a szakértõi bizottság orvosszakértõje,

b) b) pontja szerinti vizsgálatot a szakértõi bizottság foglalkozási rehabilitációs szakértõje,

c) c) pontja szerinti vizsgálatot a szakértõi bizottság szociális szakértõje

végzi.

(2) A komplex minõsítés során

a) az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében kizárólag

az orvosszakértõ,

b) a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú megítélése tekintetében – ideértve az egyes körülményekhez

tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek elõfordulása

esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértõ,

c) a rehabilitálhatóság szociális szempontú megítélése tekintetében – ideértve az egyes körülményekhez tartozó

pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek elõfordulása esetén

a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a szociális szakértõ

véleménye alapján kell a szakhatósági állásfoglalást elkészíteni.

(3) Amennyiben a komplex minõsítés során a szakértõi bizottság orvosszakértõi között az egészségi állapot mértékére

vonatkozóan vagy az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében vita van, akkor abban a

bizottság elnöke dönt.

6. § Amennyiben a komplex minõsítés során a megváltozott munkaképességû személy rehabilitálhatósága megállapításra

kerül [Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti besorolás], a rehabilitációs javaslatot a szakértõi bizottság tagjai

együttesen készítik el. Ha a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy a rehabilitációhoz

szükséges idõtartam kérdésében a szakértõi bizottság tagjai között vita van, akkor abban a bizottság elnöke dönt.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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Az össz-szervezeti egészségkárosodás (ÖEK) mértékének megítélési szempontjai 
szervrendszerenként 

 

1. Pszichiátriai károsodások értékelése 
 

1.1. táblázat A mentális (és szociális) készségek elvesztése okozta egészségkárosodás 
megítélésének általános szempontjai* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 

Önfenntartás 

Öngondoskodás 

Önellátás 

Önfenntartása 
nehezített  

Öngondoskodásban 
segítségre szorul 

Önellátásban 
segítségre szorul 

Önellátási 
készsége 
súlyosan 

károsodott, 
vagy hiányzik 

Szociális beilleszkedés Érintett, de 
korrigálható 

Érintett, nem 
korrigálható Súlyosan érintett Képtelen 

Érzelmi-hangulati-indulati 
élet szabályozása 

Érintett, de 
szabályozni képes 

Érintett, gyógyszeres 
kezelése szükséges 

Folyamatos 
gyógyszeres 

kezelés mellett 
sem szabályozott  

Hiányzik 

Pszichózis tünet 
Id szakos, 

gyógyszeresen 
kezelhet  

Id szakosan 
gyógyszeresen 

kezelhet , reziduális 
tünet visszamarad 

Folyamatos 
kezelésre szorul 

Folyamatos 
kezelés mellett 
is pszichotikus 
tünetek, vagy 

reziduális 
tünetek 

Személyiség 
fejl dés/struktúra Deviáns  Érintett, de 

korrigálható 
Súlyosan érintett, 
nem korrigálható Szétesett 

Munkavégzésre való 
motiváció Motiválható Nem motiválható -  -  

* A táblázat általánosságban alkalmazható valamennyi mentális betegség esetében, valamint a G.00-G.09, G.10-G.13, 
G.26, G.35-G.37, G.40-G.41, G.44-G.47, G.50-G.58, G.80-G.83, G.90-G.99, I.60, I.62, I.64, I.67, I.70 diagnózisok 
esetében, ha az ideggyógyászati tünetek hiányoznak, vagy funkcionális deficitet nem okoznak. 

1. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez
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1.2. táblázat Az organikus és szimptómás mentális zavarok (F.00-F.09), a pszichés fejl dés zavarai 
(F.80-F.89), a viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy 
serdül korban jelentkez  zavarai (F.90-F.98) okozta pszichiátriai károsodások megítélésének 
szempontjai 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve  

0-4% 
(nincs) 

5-24% 
(enyhe) 

25-49% 
(mérsékelt) 

50-79% 
(jelent s) 

80% v. felett 
(nagyon 
súlyos) 

Önellátás, 
személyes 
higiénia 

Önálló életvitelre 
képes 

Id nként 
figyelmeztetéssel, 
de életét önállóan 

viszi 

Önálló 
életvitelében 

id nként segítségre 
szorul 

Önálló 
életvitelhez 
folyamatos 

segítségre szorul: 
napi tisztálkodás, 

ruhaváltás, 
rendszeres 

táplálkozás csak 
noszogatásra, étel 
elkészítése nem 

megy 

Teljes 
ellátásra 
szorul 

Közösségi és 
szabadid s 

tevékenységek 

Több 
közösségnek is 

aktív tagja 
(klubnak, 

társaságnak stb.) 

Id nként önállóan 
elmegy 

programokra 
(szórakozóhely, 
sportrendezvény 

stb.), de ezek 
szervezésében nem 

vesz részt 

Csak ritkán mozdul 
ki otthonról 

családtag, vagy 
közeli barát 

kezdeményezésére 
és kíséretében. A 

társaságban inaktív, 
visszahúzódó 

Nem mozdul ki 
otthonról. Nem 
keresi mások 

társaságát, vagy 
éppen 

ellenkez leg: 
addig ismeretlen 
közösségekben, 

emberekkel 
összet zésbe, 

konfliktusokba 
keveredik 

Mások iránt 
nem 

érdekl dik 

Közlekedés 
Ismeretlen helyre 

is önállóan 
közlekedik 

Ismer s 
környezetben 

önállóan 
közlekedik. 

Távolabbra kísér  
szükséges (eltéved) 

Ismer s 
környezetben is 
csak kísér vel 

képes közlekedni 

Kísér vel is 
nehezére esik 
kimozdulni a 

lakásából 

Közlekedésre 
képtelen. (2-3 

személy 
jelenlétét 
igényli) 

Szociális 
szerepelváráso

knak való 
megfelelés 

Kapcsolatok (pl. 
évekig tartó 

baráti, illetve 
partnerkapcsolat) 

kialakítása és 
fenntartása 

átlagos 

Kapcsolataiban a 
t le megszokottnál, 
illetve elvárhatónál 

kevésbé mutat 
érdekl dést, 

kevésbé 
kezdeményez, vagy 

kapcsolataiban 
feszültség jellemzi 

A fontosabb 
döntéseket mások 

hozzák meg 
helyette. Vagy 

állandó 
konfliktusok a 
baráti, családi, 

párkapcsolataiban 

Másokról 
gondoskodni 

képtelen 

Semmilyen 
szerepének 

nem tud 
megfelelni 

Neuropszicholó
giai vizsgálat 

(vagy MMSE ) 

30 

Enyhe organikus 
károsodást mutat 

 
 
 
 

29-27 

Mérsékelt 
organikus 
károsodás 

 
 
 

26-20 

Közepes/jelent s 
organikus 
károsodás 

 
 
 

19-10 

Súlyos 
organikus 
károsodás 

jeleit mutatja 
 
 

10 alatt 
Az MMSE (Mini Mental State Examination – mini-mentál sz r vizsgálat) az Egészségügyi  Szakmai Kollégium Pszichiátriai 
Tagozata által összeállított szakmai protokollban el írt, a demencia kórisme megállapításához javasolt pszichodiagnosztikai 
alapvizsgálat, melynek eredménye pontokban (0-30) adható meg. 
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1.3. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai az alkohol és a pszichoaktív 
szerek használata (F.10-F.19) által okozott károsodások esetében 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve  
0-4% 

(nincs) 
5-24% 
(enyhe) 

25-49% 
(mérsékelt) 

50-79% 
(jelent s) 

Önellátás Rendben 

Id nként 
elhanyagolt 

táplálkozás és 
megjelenés 

Elhanyagolt 
táplálkozás és 

megjelenés 

Kifejezetten 
elhanyagolt 
táplálkozás, 

megjelenés és 
higiénia, 

önellátásában 
segítségre 

szorul 

Közösségi és szabadid s 
tevékenység 

Több közösségnek 
aktív tagja 

Rendszeres 
munkahelyi 

konfliktusok, 
elbocsájtás a 
szerhasználat 
következtében 

Kizárólag a szer 
beszerzése és 

használata érdekli, 
izolálódott 

 

Szociális 
szerepelvárásoknak való 

megfelelés 

Kapcsolatok (pl. 
évekig tartó baráti, 

illetve 
partnerkapcsolat) 

kialakítása és 
fenntartása átlagos 

Konfliktusok a 
kapcsolatokban 

Keres  
foglalkozását, 

egyéb szabadid s 
tevékenységeit, 

családi kapcsolatai 
is elhanyagolja 

 

Terápiás/rehabilitációs 
együttm ködés  

Állt már emiatt 
ambuláns, vagy 
intézeti kezelés 

alatt 

Rendszeres 
addiktológiai 

gondozásra jár, 
vagy intézeti 

kezelésben vett 
részt 

Ismételt 
addiktológiai 

osztályos, vagy 
szakintézeti 

rehabilitációs 
kísérletek során 
tartós (min. 1 

év, 
dokumentált) 
absztinenciát 

sikerült elérnie 
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1.4. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai mentális retardáció (F.70-F.79) és 
pszichés fejl dés átható zavara (F.84) esetében 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-ban kifejezve 

 0-19% 
(nincs) 

20-49% 
(enyhe) 

50-69% 
(közepes) 

70-79% 
(jelent s) 

80% és felette 
(nagyon súlyos) 

Önellátás, 
személyes 
higiénia 

Önálló életvitelre 
folyamatosan 

képes 

Önálló életvitelre 
id nként kis 

segítséggel képes 

Önálló életvitelben 
folyamatos 

segítségre szorul 

Önellátásukban 
folyamatos 

segítségre szorul 
Ellátásra szorul 

Közösségi, 
szabadid s 
tevékeny-

ségek 

Néhány 
közösségnek 

(klub, társaság) 
aktív tagja, 

összejöveteleket 
id nként maga is 

kezdeményez 

Id nként 
önállóan elmegy 

programokra 
(szórakozóhely, 
sportrendezvény 

stb.), de ezek 
szervezésében 
nem vesz részt 

Egyszer bb 
közösségi 

tevékenységekben 
kísér vel részt vesz 

Érdekl dését, 
viselkedését 
ismétl d , 

sztereotyp sémák 
jellemzik. 

Kommunikációban 
a kölcsönösség 
hiánya jellemz  

Közösségi létre 
nem képes 

Közlekedés 
Ismeretlen helyre 

is önállóan 
közlekedik 

Ismeretlen 
környezetben 

id nként 
segítségre szorul 

Sz kebb 
környezetben 
önálló lehet 

Társuló neurológiai 
és mozgásszervi 
tünetek lakásán 

belül is 
akadályozhatják a 

mozgásban 

Társuló 
neurológiai és 
mozgásszervi 

tünetek gyakran 
akadályozzák a 

mozgásban 
Szociális 

szerepelvár
ásoknak 

való 
megfelelés 
(partner, 

szül , 
gyerek, 

dolgozó, 
barát stb.) 

Kapcsolatok (pl. 
évekig tartó 

baráti, illetve 
partnerkapcsolat) 

kialakítása és 
fenntartása 

átlagos 

Nagyobb 
elvárások 
(házasság, 

gyereknevelés) 
problémát 
(stresszt/ 

szorongást) 
jelenthetnek 

A bonyolultabb 
szerepeknek 

(partner, házastárs, 
szül ) megfelelni 

nem tud. Gyermeki 
szerepben marad 

Nem válaszol 
mások érzelmi 

kifejezésére 

Semmiféle 
szerepnek 

megfelelni nem 
tud 

Tanulási 
képesség 

Ismeretek 
elsajátítására 

átlagos tempóban 
képes 

Fizikai 
munkakörbe 
betanítható 

Olvasás, írás 
számolás 

alapképességét 
elsajátítani képes. 
Lassú tempóban 

képezhet  

Kevéssé képezhet  

Csak a 
legalapvet bb 
mechanikus 

mozdulatsorok 
elsajátítására és 
végzésére képes 

felügyelettel 

Viselkedés
zavar 

Viselkedését az 
adott szociális 
környezethez 
megfelel en 

alakítja. 
Feszültségeit 
verbalizálni 

képes 

Csökkent indulati 
fékek, vagy 

túlérzékenység. 
Viselkedését a 

szociális 
környezet 

elvárásainak 
megfelel en 

alakítani 
nehezére esik 

Verbális agresszió, 
oktalan 

szembenállás, 
ellenkezés. Gyakori 

feszültség, de ezt 
megfogalmazni 
kevéssé képes 

Feszültségei 
visszatér  

dührohamok, 
fizikai agresszió 

formájában 
nyilvánulnak meg, 
emiatt gyógyszeres 

kezelésre szorul 

Magatartás 
miatt 

id szakosan 
intézeti 

gyógyszeres 
kezelésre szorul 

Intellektus 
IQ 59-100 50-60 35-49 20-34 20 alatt 
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1.5. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai schizofrénia, schizotypiás és 
paranoid (delusiv) rendellenességek (F.20-F.29), és elmebetegség szintjét elér  
hangulatzavarok - affectiv rendellenességek (F.30-F.39) esetében 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 

Pszichotikus epizód 
gyakorisága 

Két évnél 
gyakrabban 
ismétl dik 

Elhúzódó, vagy 
rövid id n 

(hónap) belül 
jelentkez  

pszichotikus 
tünetek 

Perzisztáló pszichotikus tünetek, 
vagy társuló kognitív zavar 

Kezelés (antipszich., 
antidepr., illetve 
fázisprofil. th. 
hatásossága) 

Gyógyszeres 
kezelés után 
tünetmentes 

Gyógyszeres 
kezelés után 

reziduális 
tünetek 

Folyamatos 
gyógyszeres 

kezelés mellett 
id szakos 

tünetek 

Kezeléssel nem 
befolyásolható 

Személyiség struktúra Megtartott Érintett Szétesett 

Szocializáció Enyhén 
károsodott Korrigálható Tartósan károsodott 

 
 
1.6. táblázat A károsodás megítélésének speciális szempontjai neurotikus (F.40-F.48), 
viselkedési (F.50-F.59) és személyiség (F.60-F.69) zavarok esetében 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 
 

0% 1-9% 10-19% 20-39% 

Személyiség 
(fejl dés) Átlagostól eltér  

Átlagostól 
eltér , kezelést 

igényel, 
átmenetileg 
korrigálható 

Struktúra 
sérült, rögzült 

átlagostól 
eltér  vonások 

Maradandóan 
károsodott 

Indulati élet 
(szabályozása) 

Alulszabályozott, 
de racionálisan 

kontrollálni tudja 
Gyógyszeresen szabályozható 

Gyógyszeresen 
nem 

befolyásolható 

Hangulat-szorongás Átmeneti 
szorongás 

Állandósult 
szorongás, 
átmeneti 

hangulati zavar 

Gyógyszeres 
kezelés 

folyamatosan 
szükséges 

Gyógyszeres 
kezelés mellett 

is szorong, 
hangulata 
deprimált 

Szocializáció 
Enyhe 

beilleszkedési 
nehézség 

Beilleszkedése 
nehézkes, 
sorozatos 

konfliktusok, 
kezelése 

szükséges  

Permanens 
normakerülés 

Beilleszkedésre 
képtelen 

Intellektus Megtartott Szubnormális 
Motiváció Megtartott Hiányzik  
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2.  Neurológiai károsodások értékelése 
(Az agyidegek vonatkozásában a károsodás az adott szerv károsodásánál kerül értékelésre.) 

 
 

2.1. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános 
szempontjai (mozgásteljesítmények, funkciók szerint)* 

Károsodás Az egészségkárosodás fokozatai és 
értékelésük 

Fels  végtag (centrális, periferiás, illetve gyök-, fonat-, ideg-
károsodás) jelleg mérték 

dominans 1-10% Mindennapi tevékenységében nem korlátozott, de a kéz ujjainak 
funkciója károsodott subdominans 1-5% 

dominans 11-20% Mindennapi tevékenységében mérsékelten korlátozott, és a kéz 
ujjainak funkciója károsodott subdominans 6-15% 

dominans 21-40% Fels végtagját használni tudja, de a mindennapi tevékenységben 
segítséget igényel subdominans 16-30% 

dominans 41-60% Fels végtagját a mindennapi tevékenységben használni nem 
tudja subdominans 31-50% 

 
Alsó végtag (centrális, periferiás – gyök-, fonat-, ideg-károsodás) mérték 
A járástávolság csökkent, lépcs n járás nehezített 1-10% 
A járástávolság csökkent, lépcs n járni nem képes 11-20% 
Állásában bizonytalan, járáskor segítséget igényel 21-30% 
Felálláshoz segítséget igényel 31-40% 
Helyzetváltoztatáshoz segítséget igényel 41-50% 

* A táblázat alkalmazandó a G.00-G.12, a G.30-G.31, a G.54-G.63 (fájdalom-szindróma nélkül), a G.70-G.72, a 
G.80-G.83, és a G.90-G.98 kódú beteg-csoportokban. 
A 8. és 9., valamint k. m. n. jel  kódok esetén a szakmai feltételeknek megfelel  neurológiai és pszichiátriai 
vizsgálatok, és személyes vizsgálat alapján történik a min sítés. 
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2.2. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások megítélésének általános 
szempontjai (gyöki tünetek és társuló fájdalom-szindrómák szerint)* 

Károsodás típusa ÖEK (%) 
Cervicobrachialgiás syndroma 
Típusos nyaki, a vállba, karba kisugárzó fájdalom, zsibbadással, a vizsgálatkor 
tünetmentes állapot 0% 

Típusos tünetegyüttes, egyetlen gyök érintettségére utaló, egyoldali érintettség jelei 
(érzészavar, reflexkiesés) 3-6% 

Típusos tünetegyüttes, több gyök érintettségére utaló, egyoldali érintettség jelei 
(érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség) 7-10% 

Típusos tünetegyüttes, több gyök érintettségére utaló, kétoldali ártalom jelei 
(érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség) 11-15% 

Típusos tünetegyüttes, több gyök és a gerincvel  érintettségére utaló, egy- vagy 
kétoldali ártalom jelei (érzészavar, reflexkiesés, izomgyengeség) 16-21% 

Nervus ulnaris** 15-25% 
Nervus radialis** 10-20% 
Nervus medianus** 20-30% 
Plexus brachialis bénulása Max. 45-60% 
**Nervus ulnaris, radialis, medianus károsodása alapján együttesen nem haladhatja meg az ÖEK a 60%-
ot 
 
 
Lumboischialgiás tünetegyüttes 
Típusos deréktáji, a csíp tájra és alsóvégtagba kisugárzó fájdalom, zsibbadással, a 
vizsgálatkor tünetmentes állapot 0% 

Típusos deréktáji, a csíp tájra és alsóvégtagba kisugárzó, féloldali fájdalom, 
zsibbadással, a vizsgálatkor egy gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, 
reflexkiesés) 

3-6% 

Típusos deréktáji, a csíp tájra és alsóvégtagba kisugárzó, féloldali fájdalom, 
zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, 
reflexkiesés, izomgyengeség) 

7-10% 

Típusos deréktáji, a csíp tájra és alsóvégtagba kisugárzó, kétoldali fájdalom, 
zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, 
reflexkiesés, izomgyengeség), vegetatív zavarral 

11-15% 

Típusos deréktáji, a csíp tájra és alsóvégtagba kisugárzó, kétoldali fájdalom, 
zsibbadással, a vizsgálatkor több gyök érintettségének jeleivel (érzészavar, 
reflexkiesés, izomgyengeség), vegetatív zavarral 

16-21% 

Nervus femoralis*** Max. 20% 
Nervus ischiadicus*** Max. 40% 
Nervus peroneus*** Max. 20% 
Cauda syndroma vegetatív tünetek nélkül 25% 
Cauda syndroma vegetatív tünetekkel 40-60% 
Paraplégia 80% 
*** Az alsó végtagi perifériás idegkárosodások együttes értéke nem haladhatja meg a 40%-ot. 
* Csigolya és porckorong-károsodás esetén a megfelel  értékkel kombinálva. 
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2.3. táblázat Idegrendszeri betegségek okozta károsodások értékelése (az alvás és ébrenlét 
zavarainak min sítése G.47) 

Károsodás típusának leírása ÖEK (%) 
Megfelel  kezelés mellett is csökkent nappali éberség, amely nem zavarja a 
tevékenységet 1-4% 

Megfelel  kezelés mellett is csökkent nappali éberség, amely a nappali 
tevékenység felügyeletét igényli 5-24% 

A csökkent nappali éberség szignifikánsan korlátozza a tevékenységet, a beteg 
felügyeletet igényel 25-49% 

A nappali éberség súlyos csökkenése, a beteg tevékenységre képtelen 50-60% 
 
 
2.4. táblázat Extrapyramidális és mozgási rendellenességek okozta károsodás 
értékelésének szempontjai (G.20–G.25) 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  
0–9% 10–29% 30–49% 50–79% 

Hoehn-Yahr skála 
szerint 1. súlyossági fok 2. súlyossági fok 3. súlyossági fok 4. súlyossági fok 

Neurológiai tünetek 

Enyhe egyoldali 
tünetek, tremor, 

jelzett változások a 
testtartásban, 
mozgásban 

Két oldalt érint  
tünetek, tremor, a 

testtartás, járás 
érintett 

Testmozgások 
jelent s 

meglassulása, 
kezd d  

egyensúlyzavar 

Állni és járni 
önállóan tud, 
önellátásban 

segítséget igényel 

Pszichés tünetek Nincsenek 

Kognitív zavar 
nincs, 

neurastheniás 
tünetek 

Enyhe kognitív 
zavar, 

szocializációja 
neurasztheniás 
tünetei miatt 

nehezített 

Kognitív zavara 
miatt önellátásában 
segítséget igényel 

 
 
2.5. táblázat A központi idegrendszer demyelinizációs betegségei okozta károsodás 
értékelésének szempontjai (G.35–G.37)* 

 Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 
 0–9% 10–29% 30–49% 50–79% 

Neurológiai tünetek 

Átmeneti 
tünetek, a 

vizsgálatkor 
(is) 

tünetmentes 

Enyhe 
maradványtünetek 

(agyideg- és 
végtagtünetek) 

átmeneti remissiók 
után 

Középsúlyos 
maradványtünetek 

(korábbiak + 
autonóm 

idegrendszeri 
tünetek) 

Súlyos, és 
irreverzibilis 
idegrendszeri 

tünetek 

Pszichés tünetek Nincsenek Enyhe tünetek Középsúlyos 
tünetek 

Súlyosan érintett 
személyiség-

struktúra 

Protokollnak megfelel  
MRI vizsgálat** 

Fehérállományi gócos elváltozás, 
aktivitás jelei nélkül 

Fehérállományi gócos elváltozás, aktivitás 
jeleivel 

+/- cortex érintettsége 
* Az immunmoduláns kezelés eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni 
** Mágneses Rezonancia vizsgálat 
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2.6. táblázat Epilepszia, epilepszia-szindrómák (G.40-G.41) okozta károsodás 
megítélésének szempontjai 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  
0-9% 10–29% 30–49% 50–69% 

Rohamok gyakorisága 

Tartós 
rohammentes 

id szak 
(> 1 év) 

Havonta 
jelentkez  
rohamok 

Hetente 
jelentkez  
rohamok 

Gyógyszerrel nem 
befolyásolható roham-

gyakoriság 

Kezelés hatásossága 
Gyógyszeresen 

jól 
befolyásolható 

Gyógyszeresen 
id szakosan 

befolyásolható 

Gyógyszeresen 
nehezen 

befolyásolható 

Gyógyszeresen nem 
befolyásolható 

(idegsebészeti kezelés) 

Pszichés  
tünetek Nincsenek 

Id szakosan 
indulati 

kontrollvesztés, 
hangulati zavar 

Személyiség-
struktúra 

érintettsége, 
beilleszkedési 

zavarral 

Szétesett személyiség-
struktúra 

EEG lelet Interictalisan eltérés nincs, vagy az 
eltérés nem változik Interictalisan el rehaladó eltérések 

Képalkotó modalitások 
CT*, MRI**, 
SPECT*** 

Eltérés lehetséges bármely súlyossági csoportban, így vizsgálandó az elváltozás 
tünetképz  (funkciót károsító) hatása 

* Computer Tomográfiás vizsgálat 
** Mágneses Rezonancia vizsgálat 
*** Pozitron, izotópos, emissziós computer tomográfiás vizsgálat 

 
 
 

 
 
2.7. táblázat Migrain okozta károsodás megítélésének szempontjai (G.43)* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  
0% 1–3% 4–6% 7–10% 

Rohamok gyakorisága 

Tartós 
rohammentes, 

vagy 
havonkénti 

roham 

Havonta többször 
jelentkez  
rohamok 

Hetente 
jelentkez  
rohamok 

Halmozott rohamok 

Interictalis panaszok Panaszmentes Másodlagos pszichés panaszok 

Szociális funkció Nem károsodott Enyhén 
károsodott Súlyosan károsodott 

A kezelés hatékonysága 

A roham 
kialakulása 

könnyen 
megel zhet  

Tartós 
gyógyszerszedés 

mellett 
panaszmentes 

Tartós 
gyógyszeres 

kezelés mellett 
eseti kezelés is 

szükséges 

Eredménytelen kezelés 

EEG** eltérés Lehetséges Van 
* Pszichés eltérések esetén a megfelel  százalékkal kombinálandó 
** Electro Encefalográfiás vizsgálat 
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2.8. táblázat A cerebrovascularis megbetegedések okozta károsodás megítélésének 
szempontjai (G.46, I.61, I.63, I.65, I.66) 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-9% 10-29% 30-39% 40-59% 60-79% 

Neurológiai 
tünetek 

Tünetmentes 
állapot 

Subdominans 
végtag enyhe, 
vagy közepes 

bénulása 

Dominans 
végtag 
enyhe, 
vagy 

közepes 
bénulása 

Dominans 
végtag enyhe, 
vagy közepes 

bénulása 
vegetatív 
zavarral 

Súlyos 
bénulás 
(plegia) 
tünetei 

Beszédzavar Nincs Beszédzavar jelentkezésekor a min sítés egy kategóriával 
súlyosabbnak ítélend  

Pszichés tünetek Enyhe kognitív/hangulati zavar, átmeneti 
pszichotikus zavar 

Lebenyfunkció 
érintett 

Diffúz 
corticalis 

érintettség 
Képalkotó 
vizsgálatok 
CT*, MRI** 

Nem tünetképz  
fehérállományi 

eltérés 

Tünetképz  
fehérállományi 

eltérés 

Fehérállományi és corticalis ártalmak 
(progresszió) 

* Computer Tomográfiás vizsgálat 
** Mágneses Rezonancia vizsgálat 

 
 
 
2.9. táblázat Organikus megalapozottságú fájdalom-szindrómák min sítése (G.50.0, 
G.51.1, G.52.1, M.47.9, M.79.2, M.50-M.54, G.54.6, G.56.4, G.57.1, G.57.8, G.58, G.62) 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  
0–4% 5–9% 10–20% 

Klinikai tünetek (fájdalom) 

Anatómiai 
struktúrához köthet , 
lokalizált, id szakos, 

provokálható 

Anatómiai struktúrához 
köthet , lokalizált, de 

állandósult 

Anatómiai struktúrához 
köthet , kiterjedt és 

állandó 

Életvitel, szocializáció Nem gátolt Tartós kezelés mellett 
sem panaszmentes 

Nem befolyásolható 
állandó fájdalom 

Kezelés hatékonysága A fájdalom gyorsan 
és jól szüntethet  

Tartós kezelés 
szükséges az id szakos 
fájdalommentességhez 

Tartós kezelés mellett is 
állandó fájdalom 

Pszichés tünetek Nincsenek 
Fájdalomhoz köthet  
hangulati-, és/vagy 

szorongás-zavar 

Fájdalomtól független, a 
személyiség-struktúrát 
érint  pszichés zavar 
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2.10. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a nervus faciális károsodását okozó betegségekben 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 

 0-10% 11-20% 21-30% 

Tünetek 
Az ideg motoros 

funkcióinak 
gyengesége 

Az ideg motoros funkcióinak 
egyoldali súlyos hiánya, szem 

zárásának zavara, szemszárazság, 
vagy fokozott könnyezés (ganglion 

geniculi alatti rész károsodása), 
mimika hiánya, szájzúg lefelé lóg, 

csücsörítés elmarad, 
fokozott zajérzékenység, étkezési 

zavar, 
ízérzés hiánya a nyelv elüls  2/3-
ad részén, nyálelválasztási zavar 

(chorda tympani feletti károsodás) 

Az ideg motoros funkcióinak 
kétoldali teljes hiánya, szem 
zárásának zavara, fokozott 
könnyezés, mimika teljes 
hiánya, szájzárás, étkezés 
súlyos zavara, fokozott 
zajérzékenység, ízérzés 

hiánya a nyelv elüls  2/3-ad 
részén, nyálelválasztási 

zavar 

Károsodás mértéke 

Incomplett sérülés, az 
ideg ingerelhet sége 

rövid (1 ms) 
id tartamú 
elektromos 
impulzussal 
megtartott 

Komplett egyoldali károsodás Komplett kétoldali 
károsodás 

Kiváltó okok 

Vírus, allergia, idült 
cholesteatomás 

középfülgyulladás, 
parotis környéki 

sérülések 

A nervus faciális neurinomája, 
parotis, processus mastoideus 
környéki tumorok, ganglion 

geniculi herpes zostere, acusticus 
neurinoma 

Kétoldali nervus faciális 
neurinomája, parotis, 
processus mastoideus 

környéki tumorok, ganglion 
geniculi herpes zostere, 

acusticus neurinoma 
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3. Mozgásszervi károsodások értékelése 
 

3.1. táblázat A rheumatoid arthritis értékelése* 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-10% 11-30% 31-49% 50-80% 

Kórtörténet 
Steinbrocker 
stádium 

Radiológiai 
destrukció még nincs 

(I.) 

Radiológiai destrukció 
enyhe, ízületi 

deformitás nincs, de 
mozgáskorlátozottság 
áll fenn, izomatrophia 

már van, 
extraarticularis 

lágyrészelváltozások 
(II.) 

Kifejezett radiológiai 
destrukció, kifejezett 
ízületi deformitások, 

kiterjedt izomatrophia, 
extraarticularis 

lágyrészelváltozások 
(II-III.) 

Korábbiak + 
ankylosis 

Aktivitás 
mértéke 
DAS284v** 

0-2,6 2,61-3,6 3,61-5 5,1- 

Gyógykezelés Nem szed gyógyszert 
rendszeresen 

NSAID***, 
analgetikum NSAID + szteroid Bázisterápiás szer 

+ szteroid 

* Az értékelésnél az ACR/EULAR kritériumok teljesülése szükséges. Értékelési feltételek: 
 anamnézis (panaszok fennállása legalább 6 hét) 
 fizikális vizsgálat (klinikailag érintett ízületek) 
 laboratóriumi eredmények (We (süllyedés), CRP (C Reaktív Protein), rheuma faktor, anti-CCP titer) 

** DAS284v: fizikális vizsgálat (duzzadt, illetve nyomásérzékeny ízületek száma, We vagy CRP, beteg véleménye 10 
fokozatú skálán), értéke 0,1-9,8 között 
Biológiai terápia eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni 
*** Nem szteroid típusú gyulladáscsökkent k 

 
 

3.2. táblázat A spondylitis ankylopoetica értékelése* 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése**  

0-9% 10-29% 30-49% 50-79% 

Kórtörténet 
Ott stádium 

Nincs elcsontosodás 
(0.) 

Egy gerincrégió 
elcsontosodása 

(I-II.) ** 

Két gerincrégió 
elcsontosodása 

(II.) ** 

Jelent s ízületi 
mozgáskorlátozottság 

is van a gerinc 
elcsontosodása 

mellett 
(III-IV.) 

Gyógykezelés 
Nem szed 

gyógyszert/optimális 
kezelés eredményes 

Id szakosan szed 
gyógyszert/optimális 
kezelés eredményes 

Tartós NSAID Tartós bázisterápia, 
NSAID  

* Az értékelésnél a betegség ASAS vagy a módosított New York klasszifikációs kritériumai teljesülnek. Értékelési feltételek: 
 anamnézis (egyéb betegségek, családi anamnézis, gyulladásos gerincfájdalom) 
 laboratórium (HLA B27, We, CRP) – szükség esetén 
 fizikális vizsgálat (gerincmozgás) 
 képalkotó (MR – szükség esetén, vagy hagyományos rtg) 

** Aktivitásra utaló laboratóriumi leletek esetén egy fokozattal súlyosabb ÖEK állapítandó meg 
Megjegyzés: Az egyes kategóriákon a gerinc elcsontosodott ízületeinek, csigolyáinak száma, illetve a gerinc mozgásainak 
mértéke alapján kell differenciálni (ld. az egyes gerincrégiók károsodását értékel  táblázatokat) 
Biológiai terápia eredményességét az értékelésnél figyelembe kell venni 
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3.3. táblázat A vállöv flexios és extensios mozgásainak értékelése* 
(Normál mozgástartomány a sagittalis síkban 0/180° flexio és 0/40° extensio.) 

Flexio Extensio 
Meglev /kivihet  
mozgástartomány ÖEK % Meglev /kivihet  

mozgástartomány ÖEK % 

0-20  15 0-10 3 
0-40 12-14 0-20 2 
0-60 10-11 0-30 1 
0-80 7-9   
0-90 5-6   

* 0-90 fokig kivihet  flexio mellett további flexios elmaradás maximum 5% ÖEK-t jelent 
 
 

3.4. táblázat A vállöv abductios és adductios mozgásainak értékelése* 
(Normál mozgástartomány a frontalis síkban 0/180° abductio és 0/50° adductio.) 

Abductio Adductio 
Megmaradt/kivihet  

mozgástartomány ÖEK % Kivihet  
mozgástartomány ÖEK % 

0-20 7 0-10 2 
0-40 6 0-20 1 
0-60 5 0-30 0 
0-80 4   
0-90 3   

* 0-90 fokig kivihet  abdukció esetén a további elmaradás miatt maximum 3% ÖEK 
véleményezhet  

 
 

3.5. táblázat A vállöv be- és kifelé történ  rotatios mozgásainak értékelése 
(Normál mozgástartomány befelé forgatás 0/90°, kifelé forgatás 0/90° (mérés 90°-ban hajlított 
könyök mellett), illetve befelé forgatás 70° adducált vállal mérve. 0° = a sagittalis síkban el re 
mutató alkar.) 

Berotatios Kirotatios 
Mozgástartomány ÖEK % Mozgástartomány ÖEK % 
40 foknál kisebb 3 40 foknál kevesebb 3 

0-40 2 0-40 2 
0-60 1 0-60 1 
0-80 0 0-80,90 0 

A 3.3–3.5. táblázatok értékelésénél a váll megtekintése fontos: vállizmok atrophiája néhány hét tartós károsodás 
után már objektíven megfigyelhet ! 
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3.6. táblázat A könyökízület flexios mozgásának értékelése 
(Normál mozgástartomány 0/140° (extensio a könyökben nem lehetséges, fiataloknál és n knél 
esetleg 10° extensio lehet, ami élettani jelenség és egyedi sajátosság). A mindennapi 
tevékenységhez „hasznos” mozgástartomány 40-100° közötti!) 

Flexio 
Kivihet  mozgástartomány ÖEK % 

0-20* 30 
0-40 25 
0-60 15 
0-80 5 

0-100 2 
0-120 felett érdemi károsodás nem véleményezhet  

* Gyakorlatilag merev, nyújtott helyzet  könyökízületet jelent 
 
 

3.7. táblázat A könyökízület extensios elmaradásának értékelése 
Extensios deficit 

 ÖEK % 
0-10/flexio 10°-tól indul 0 
11-25/flexio 11-25°-tól indul 1-5 
26-40/flexio 26-40°-tól indul 6-9 
41-60/flexio 41-60°-tól indul 10-15 
61-90/flexio 61-90°-tól indul 16-19 

90 fok feletti extensios elmaradás 20% ÖEK-t jelent 
 
 

3.8. táblázat A könyökízület pronatios és supinatios mozgásainak értékelése 
(Normál mozgástartomány: pronatio 0/90°, supinatio 0/80° (0° = a sagittalis síkban el renyújtott 
alkar, függ leges tenyéri sík).) 

Pronatio Supinatio 
Kivihet  

mozgástartomány ÖEK % Kivihet  
mozgástartomány ÖEK % 

0-60, vagy felette 0 0-50 fok vagy több 0 
0-50 2-3 0-40 2-3 

40 foknál kevesebb 4 30 foknál kevesebb 4 
90 fokos kontraktúrában rögzült könyök esetén 30% ÖEK állapítható meg – 

funkcionális helyzet 
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3.9. táblázat A csuklóízület flexios és extensios mozgásainak értékelése 
(Normál mozgástartomány: flexio (=palmarflexio): 0/60°, extensio (=dorsalextensio): 0/60°.) 

Palmarflexio Dorsalextensio 
Meglev  

mozgástartomány ÖEK % Meglev  
mozgástartomány ÖEK % 

0-10 6 0-10 6 
0-20 5 0-20 5 
0-30 4 0-30 4 
0-40 3 0-40 3 
0-50 2 0-50 2 

 
 

3.10. táblázat A csuklóízület radial- és ulnarductios mozgásainak értékelése 
(Normál mozgástartomány: radialductio 0/20°, ulnarductio 0/30° (nyújtott csukló mellett mérve).) 

Radialductio Ulnarductio 
Meglev  

mozgástartomány ÖEK % Meglev  
mozgástartomány ÖEK % 

0 2 0 2 
10-20 1 10-20 1 

Funkcionális helyzetben elmerevített csukló 16% ÖEK-t jelent 
 
 

3.11. táblázat Az ujjak értékrendje* 
1. Hüvelykujj 
2. Mutatóujj 
3. Középs ujj 
4. Kisujj 
5. Gy r sujj 

* Az els  3 ujj a kéz fogókészségében, a kisujj a kéz megtámasztásában játszik szerepet. 
 
 

3.12. táblázat A hosszú ujjak flexios mozgásainak értékelése* 
 II.-III. ujj IV.-V. ujj 

UTB (cm) ÖEK % ÖEK % 
0 0 0 
1 1 1 

2-4 2 1 
5-6 3 2 
6< 4 2 

*Az ujjvégek és a distalis tenyéri bezárás közti cm-ben mért távolságával (UTB) mérésével. 
Az érintett ujj vagy ujjak kontraktúrás ízületét fokokban is meg lehet adni. 
Normál mozgástartomány MP ízületben 0/90-95°, PIP ízületben 0/110°, DIP ízületben 0/70°. A gyakori egyéni 
variációk miatt a mérést az ép kézen is el kell végezni. 
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3.13. táblázat A hüvelykujj abductios és oppositios mozgásainak értékelése 
(A mozgás a nyeregízületben történik, a normál mozgástartomány 0/70-80°. Az oppositio az egyes 
ujjakkal történ  csúcsfogással értékelhet . A hüvelykujj MP ízülete mozgásainak nagy az egyéni 
variációja. A két oldal összehasonlítása lényeges! Emiatt az értékelés változhat. Alaphelyzetben a 
hüvelykujj kinyújtott helyzet , a mutatóujjhoz képest 40 fokos szöget zár be. Ebb l a helyzetb l 20 fok 
távolítás még lehetséges.) 

Adductio Oppositio 
Kivihet  mozgás ÖEK % Kontraktúra foka ÖEK % 

0-20 2 Kisujjal 0 
21-30 1 Gy r sujjal 1-2 

  Középs ujjal 2-3 
  Mutatóujjal 4 
  Egyikkel sem 5 

 
3.14. táblázat A hüvelykujj interphalangealis (IP) ízülete mozgásainak értékelése 
(Normál mozgástartomány: flexio 0/90°, extensio 0/30° (= hyperextensio). A két oldal 
összehasonlítása lényeges! Ennek fényében az értékelés változhat.) 

Flexio Extensio 
Kontraktúra foka ÖEK % Kontraktúra foka ÖEK % 

0-20 0 0-10 0 
21-30 0 11-20 1 
31-50 1 21-25 2 
51-60 2 26-30 2 
61-80 2 -  

A 3.9-3.14. táblázat szerinti értékeléseknél figyelembe veend , hogy 
- a kéz a fels végtagi funkció 90%-a (ÖEK 52%), 
- a hüvelykujj károsodásának értékelésénél a részértékek összege (mozgás és érzéskiesés) nem haladhatja 
meg a 22%-ot, 
- több ízületre kiterjed  érzéskiesés, izomsorvadás, mozgáskorlátozottság vagy ankylosis esetén az egyes 
értékek arányosítva összeadandóak úgy, hogy az összérték a fels  végtagi károsodás esetén 100%, ÖEK 
esetén a 60%-ot nem haladhatja meg. 

 
3.15. táblázat Fels  végtag amputáció okozta egészségkárosodás 

Amputáció magassága Össz-szervezeti egészségkárosodás % 

Váll desarticulatio 60% 

Felkar (deltaizom tapadásától proximálisan) 60% 

Kar (deltaizom tapadásától a biceps ín tapadásának 
magasságáig) 56% 

Alkar (biceps ín tapadásának magasságától csukló 
feletti magasságáig) 54% 

Csukló magasságban 52% 

Metacarpusok magasságában a hüvelykujj 
elvesztésével 52% 

Metacarpus distalis magasságában a hüvelykujj 
megtartásával 36% 
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3.16. táblázat Kéz amputáció okozta egészségkárosodás (szervezeti egészségkárosodás 
mértéke százalékosan, a százalékok numerikusan összeadhatók) 

Amputáció magassága: 
MCP* PIP** DIP*** 

 

ÖEK ÖEK ÖEK 
Hüvelykujj 22% 11%  
Mutatóujj 
Középs  ujj 

10% 5% 2% 

Gy r sujj  
Kisujj 

5% 2% 1% 

A 3.15-3.16. táblázat szerinti értékeléseknél figyelembe veend , hogy 
- az ujjak palmaris felszínének érzéskiesése az amputációs érték 50%-ának felel meg, részleges érzéskiesés esetén 
megfelel en arányosítva, 
- az összes ujj elvesztése 22+10+10+5+5=52 ÖEK-t jelent, 
- az izom, ín, szalagkárosodások, habituális izületi ficam és a tengelyeltérésekb l adódó károsodásokat a 
megmaradt funkció alapján értékeljük. 
*Metakarpophalangeális ízület 
**Proximális interphalanageális ízület 
***Disztális interphalanageális ízület 

 
 
 
 
 

3.17. táblázat Meghatározott csontok vagy ízületek arthroplasztikájához kapcsolódó fels  
végtagi károsodások 

Fels  végtagi károsodás %-a 
Az arthroplasztika helye Rezekciós 

arthroplasztika 
Implantációs 

arthroplasztika 
 ÖEK% ÖEK% 
Váll 18 18 
Könyök 21 21 
Radius fej 6 6 
Csukló 18 18 
Hüvelykujj CMP 8 8 

MP* 1 1 
IP** 1 1 

II-III. ujj MP 5 5 
PIP 4 4 
DIP 2 2 

IV-V. ujj MP 2 2 
PIP 2 2 
DIP 1 1 

Fels  végtagi arthroplasztikát követ en az egészségkárosodás mértékét els sorban az 
elért funkcionális állapot (mozgásterjedelem) alapján kell megítélni. 
* Metacarpofalangelális ízület 
** Interfalangeális ízület 
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3.18. táblázat A medence törésés ficam utáni maradványállapot értékelése (ÖEK %) 
 Medence Acetabulum 

Osztály Peremtörések, 
stabil törések 

symphyseolysis 

Rotatioban 
instabil 
törések 

Rotatioban és 
verticalisan 

instabil törések 

Acetabulum 
peremtörések 

Pillértörések 
(elüls , 
hátsó, 

kombinált) 
Elmozdulás nélküli 

peremtörés 
maradványtünetekkel, 

deformitás, 
csíp ficam nélkül, 
vagy operált törés 
maradványtünetek 

nélkül 

0   0  

Csíp ízületi 
mozgásbesz küléssel 

járó törés  
1-3   1-3  

Kongruens ízületi 
felszínek, konzervatív 

kezelés, minimális 
maradványtünetek 

 4-6  4-6  

Elmozdult törés, 
ízületi 

inkongruenciával, 
m téttel kezelve, 

esetleg csíp  
reluxatio, 

maradványtünetekkel 

  7-11  7-11 

M téttel kezelt 
pillértörés (esetleg 
kombinált törés), 

maradványtünetekkel, 
vagy m téti 

szöv dményekkel, 
vagy coxarthrosissal 

  12-16  12-16 

Megjegyzés: Törés utáni állapot esetén a kialakult maradványállapot értékelend  és kombinálandó a fenti  
értékekkel  
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3.19. táblázat A csíp ízület hajlított térddel végzett mozgásainak értékelése 
(A csíp ízület az alsó végtag funkciójának 75%-át képviseli (ÖEK 30%)) 

 Flexiós-extensios 
mozgáskorlátozottság 

Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 
0-10 0-1 

11-30 1-2 
31-50 3-4 
51-70 5-6 

71-120 6-7 
 

 Abductios 
mozgáskorlátozottság 

Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 
0-10 0-1 

11-20 1-2 
21-30 2 
31-40 2-3 

 
 Adductios 

mozgáskorlátozottság 
Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 

0-10 0-1 
11-20 2 
21-30 2 

 
 Kirotációs 

mozgáskorlátozottság 
Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 

0-10 0-1 
11-20 2 
21-30 2 
31-40 3 

 
 Berotációs 

mozgáskorlátozottság 
Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 

0-10 0-1 
11-20 2 
21-30 2 

 
3.20. táblázat Végtag hosszkülönbség EK értékelése* 

Végtagrövidülés (cm) ÖEK 
< 2 0 
2-3 2-3 
4-5 4-7 
5< 8 

* Abszolút rövidülés (spina iliaca ant. sup.-belboka távolság). 
TEP (Teljes Endo Protézis beültetés) néha 1-2 cm hosszabbodással is járhat 
(m téttechnikai hiba is lehet), amire 1-2% EK adható 
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3.21. táblázat A térd flexios mozgásának értékelése 
(Normál mozgástartomány 0/120°. A normál járáshoz a térd teljes kinyújtása szükséges.) 

Mozgásbesz külés foka ÖEK % 

0-10 0-5 
11-20 6-10 
21-40 11-15 
41-60 16-20 
61-120 21-25 

 
3.22. táblázat Az alsó végtagi izomzat atrophiája okozta károsodás* 

Körfogat differencia** Károsodás mértéke Össz-szervezeti 
egészségkárosodás % 

**A comb körfogata 10 cm-rel a patella felett, a térd extenziója és ellazult 
izomzata mellett mérend  
0-0,9 Nincs 0 
1-1,9 Enyhe 1-2 
2-2,9 Közepes 3-4 
3+ Súlyos 5 
** A lábszárnál az egészséges oldal maximális körfogatát kell a sérült oldal azonos 
magasságával összevetni 
0-0,9 Nincs 0 
1-1,9 Enyhe 1-2 
2-2,9 Közepes 3-4 
3+ Súlyos 5 

* Ízületi mozgáskorlátozottság esetén annak az értékei az irányadóak 
 

3.23. táblázat A fels  ugróízület mozgáskárosodásának értékelése (%) 

Plantarflexios mozgáskorlátozottság 

Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 
0-20 0-1 

21-30 2 
31-40 3 
41-60 4 

Dorsalextensios mozgáskorlátozottság 

Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 
0-10 0-1 

11-20 1-2 
 

3.24. táblázat Az alsó ugróízület pro- és supinatios (ab- és adductios, eversios és inversios) 
mozgáskárosodásának értékelése (%) 

Pronatios mozgáskorlátozottság 
Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 

0-15 0 
16 és 16 < 1 

Supinatios mozgáskorlátozottság 

Mozgásbesz külés fokokban ÖEK % 
0-15 0 

 16 és 16 < 1 
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3.25. táblázat A lábujj károsodásai* 
A károsodás fajtája Az össz-szervezeti egészségkárosodás % 

 Enyhe: 
1% 

Közepes és súlyos: 
2% 

Öregujj   
MTP** extenzió 15°- 30° <15° 
IP flexió < 20° - 

Kisujjak   
MTP extenzió < 20° - 

* Kett  vagy több kisebb ujj károsodása okozta maximális ÖEK az egyik lábfejen 2% 

** Metatarzo Phalengeális ízület 
 
 

3.26. táblázat Az alsó végtag különböz  szintjén végzett amputációhoz társuló károsodások 
értékelése 

Amputáció magassága Össz-szervezeti egészségkárosodás 
Hemipelvectómia 50% 
Csíp  kiízesítés 40% 
Comb proximális harmada 40% 
Combközép 36% 
Comb distális harmada 32% 
Térd exarticulatio 32% 
Lábszár középs  és fels  harmad 28% 
Lábszár középs  és alsó harmad 26% 
Tarsometatarsalis 16% 
Összes ujj elvesztése transmetatarsalisan 9% 
Öregujj az MTP ízületben 2% 
Kisebb ujjak az MTP ízületben 1% 

 
 

3.27. Ízületi merevség (ankylosis) 
Csíp ízület merevítés 
 

A csíp  elmerevítésének optimális helyzete 25-40° közti hajlításban, 0° 
rotatioban, max. 10° abdukcioban van. Ez a helyzet 20% ÖEK-t tükröz. 

Térd merevítés 
 

A térd optimális ankylotikus helyzete 10-25° hajlításban és a 
combcsonthoz viszonyítva 10° valgus helyzetben van. Az optimális 
helyzetben ankylotizált térd, 27% ÖEK-t képvisel. 

Boka A boka optimális helyzet  elmerevítés neutralis 0° helyzetben (varus-
valgus nélkül). Ebben a helyzetben, vagyis 4% ÖEK-t képvisel. 
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3.28. táblázat Az alsó végtag károsodásainak kórisme, illetve maradványtünetek alapján 
történ  értékelése 

Kórisme  ÖEK 
Csíp protézis Jó eredmény  10% 

 Kielégít  (közepes) eredmény  20% 
 Rossz eredmény 30% 
 Girdlestone állapot 20% 

Térd a) patella instabilitás 3% 
 b) patellatörés nem dislocalt, gyógyult 3% 
 c) dislocalt, rossz gyógyulás 7% 
 d) hemipatellectomia 3% 
 e) total patellectomia 9% 
 meniscus részleges resectio 4% 
 meniscus total exstirpatio 9% 

Szalagszakadás 1+ instabilitás 1-5% 
 2+  6-10% 
 3+  11-19% 
 Kombinált szalagelégtelenség 20-40% 
Térdprotézis Jó eredmény  10% 
 Közepes eredmény  20% 
 Rossz eredmény  30% 
Lábt  a) lábt  deformitás  
 enyhe 2% 
 mérsékelt 4% 
 súlyos 6% 
 igen súlyos (merev fels  és alsó ugróízület) 8% 
 b) talus nekrózis  
 enyhe: 3% 
 súlyos 6% 
Megjegyzés: Több végtagra kiterjed  károsodás esetén az egyes végtagok össz-szervezeti egészségkárosodását 
kombináljuk. 
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3.29. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „nyaki porckorong 
károsodás” betegcsoportban 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2–6% 7–14% 15–22% 23–30% 

Radiológiai lelet 
szerinti porckorong 
károsodás 

Nyaki 
porckorong 
károsodás 
annak 
el zményi 
adatai nélkül 
(melléklelet) 

Egyetlen 
porckorong 
károsodására 
utaló panaszok a 
kórel zmény 
alapján, de nincs 
tünet vagy panasz 
a vizsgálatkor 

Egy vagy több 
magasságban igazolt 
porckorong károsodás 
tünettel vagy panasszal, a 
vizsgálatkor 
mozgáskorlátozottsággal  

  

Társuló 
spondylosis 

 Jelenléte önmagában 2–4%-kal növelheti a mértéket 

Társuló instabilitás  Jelenléte önmagában 6–8%-kal növelheti a mértéket 
Idegrendszeri 
kórjel (gyöki v. 
gerincvel i  
ártalom) 

 

Lásd az idegrendszeri ártalom min sítésénél 

M téti beavatkozás Tünet- és 
panaszmentes 
állapot a 
vizsgálatkor 

A m téti beavatkozás függvényében, az operált porckorongoknak, a 
beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességét l (+ 2-

4%) függ en eltér  a min sítés, hiszen cage alkalmazása vagy hiánya, 
a kiegészít  stabilizálás szükségessége, 

a mells  vagy hátsó beavatkozás típusa jelent sen 
befolyásolja a megítélhet  károsodás mértékét, így rendszerint  

egyedileg ítélend  meg az ártalom fokozata 
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3.30. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „nyaki spondylosis, 
spinalis stenosis” betegcsoportban* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2–6% 7–14% 15–22% 23–30% 

Spondylosisos 
elváltozások 
radiológiai jelei 

Discrét 
spondylosisos 
jelek egy vagy 
több 
magasságban 
el zetes tünet 
vagy panasz 
nélkül 

Discrét 
spondylosisos 
jelek egy vagy 
több 
magasságban 
korábbi 
átmeneti 
tünetekkel, 
amelyek 
megsz ntek a 
vizsgálat 
idejére 

Spondylosisos jelek 
egy vagy több 
magasságban 
mozgáskorlátozottságg
al, visszatér  tünetekkel 
és/v. panaszokkal 

  

Spondylosisos 
elváltozások okozta 
(els dleges vagy 
másodlagos) 
gerinccsatorna-
sz külettel 
radiológiai jelei 

Els dleges vagy 
másodlagos 
gerinccsatorna-
sz kület el zetes 
tünet vagy panasz 
nélkül 

Els dleges 
vagy 
másodlagos 
gerinccsatorna-
sz kület 
korábbi tünetek 
vagy panaszok 
mellett, 
amelyek a 
vizsgálat 
idejére 
megsz ntek 

Els dleges vagy 
másodlagos 
gerinccsatorna-sz kület 
a vizsgálatkor is 
fennálló moz-
gáskorlátozottsággal és 
ideg-rendszeri érin-
tettség jeleivel 
(lásd alább) 

  

Társuló instabilitás   
- 

Jelenléte önmagában 2–4%-kal növelheti 
az ártalom súlyosságának mértéket  

  

Idegrendszeri 
kórjel (gyöki v. 
gerincvel i  
ártalom) 

 
- 

Lásd az idegrendszeri ártalom 
min sítésénél (radiculo-, illetve 

myelopathia) 

  

M téti beavatkozás  
- 

A beavatkozás típusától (mells  vagy 
hátsó decompressio), a szükséges 
stabilizálástól függ en akár + 10%-ig 

  

*A nyaki spondylosis a korral együtt haladóan (is) jelentkez , a porckorongok és kisízületek fokozatos elhasználódásra 
utaló elváltozásai, amelyek 40 éves kor felett 30-35%-ban, 50 év felett 60-75%-ban (férfiaknál gyakrabban), 60 év felett > 
80% gyakorisággal fordulnak el . 
Nem szabad arról sem megfeledkezni azonban, hogy a spondylosisos elváltozásoknak csak harmada tünetokozó, az esetek 
2/3-ában az elváltozás néma. 
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3.31. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „háti porckorong 
károsodás” betegcsoportban 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2–6% 7–14% 15–22% 23–30% 

Radiológiai lelet 
szerinti porckorong 
károsodás 

Háti porckorong 
károsodás 
annak 
el zményi 
adatai nélkül 
(melléklelet) 

Egyetlen 
porckorong 
károsodására 
utaló panaszok a 
kórel zmény 
alapján, de a 
vizsgálatkor 
nincs tünet vagy 
panasz 

Egy vagy több 
magasságban igazolt 
porckorong károsodás 
tünettel vagy panasszal 
a kórel zményben és a 
vizsgálatkor 
mozgáskorlátozott-
sággal  

  

Társuló 
spondylosis, 
instabilitás 

 
- 

Irreleváns elváltozások, minthogy a korongsérvek ún. kemény 
discusok és az instabilitást a mellkas és bordák jelent sen 
korlátozzák 

Idegrendszeri 
kórjel (gyöki v. 
gerincvel i  
ártalom) 

 
- Lásd az idegrendszeri ártalom min sítésénél (radiculo-, illetve 

myelopathia) 

M téti beavatkozás  
- 

A beavatkozás típusától (korong-eltávolítás, decompressio), a 
szükséges stabilizálás eredményességét l függ en + 4-5% 

 

 

3.32. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „háti spondylosis, társuló 
stenosis” betegcsoportban 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2-6% 7-14% 15–22% 23–30% 

Spondylosisos 
elváltozások 
radiológiai jelei 

Discrét 
spondylosisos 
jelek egy vagy 
több 
magasságban 
el zetes tünet 
vagy panasz 
nélkül, vagy 
átmeneti 
tünetekkel 

Spondylosisos jelek egy 
vagy több magasságban 
mozgáskorlátozottsággal, 
visszatér  tünetekkel 
és/v. panaszokkal 

   

Idegrendszeri 
kórjel (gyöki v. 
gerincvel i  
ártalom) 

 
Lásd az idegrendszeri ártalom min sítésénél (radiculo-, illetve 

myelopathia) 

M téti beavatkozás  A beavatkozás típusától (decompressio), a szükséges stabilizálás 
eredményességét l függ en + 4–5% 
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3.33. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „ágyéki porckorong 
károsodás” betegcsoportban 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2–6% 7–14% 15–22% 23–30% 

Radiológiai lelet 
szerinti porckorong 
károsodás 

Ágyéki 
porckorong 
károsodás 
annak 
el zményi 
adatai nélkül 
(melléklelet) 

Egyetlen 
porckorong 
károsodására 
utaló panaszok a 
kórel zmény 
alapján, de nincs 
tünet vagy 
panasz a 
vizsgálatkor 

Egy vagy több 
magasságban igazolt 
porckorong 
károsodás tünettel 
vagy panasszal, a 
vizsgálatkor 
mozgáskorlátozott-
sággal  

  

Társuló spondylosis  Jelenléte önmagában 2–4%-kal növelheti a károsodás mértékét 
 

Társuló instabilitás  Jelenléte önmagában 6–8 %-kal növelheti a károsodás mértékét 
Idegrendszeri kórjel 
(gyöki v. 
gerincvel i  
ártalom) 

 

Lásd az idegrendszeri ártalom min sítésénél 

M téti beavatkozás Tünet- és 
panaszmentes 
állapot a 
vizsgálatkor 

A m téti beavatkozás függvényében, az operált 
porckorongoknak, a beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az 
eredményességét l (+ 2–4%) függ en eltér  a min sítés, hiszen 

cage alkalmazása vagy hiánya, a kiegészít  stabilizálás 
szükségessége, a mells  vagy hátsó beavatkozás típusa 

jelent sen befolyásolja a megítélhet  károsodás mértékét, így 
rendszerint egyedileg ítélend  meg az ártalom fokozata ez 

utóbbi szempontok ismeretében 
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3.34. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „ágyéki spondylosis, társuló 
stenosis” betegcsoportban 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2–6% 7–14% 15–22% 23–30% 

Spondylosisos 
elváltozások 
radiológiai jelei 

Spondylosisos 
jelek egy vagy 
több síkban, 
el zetes tünet 
vagy panasz 
nélkül, vagy 
átmeneti 
tünetekkel, 
háti 
fájdalommal 

Spondylosisos jelek egy 
vagy több magasságban 
mozgáskorlátozottsággal, 
visszatér  tünetekkel 
és/v. panaszokkal 

   

Társuló instabilitás  
- 

Jelenléte önmagában 6–8%-kal növelheti a károsodás mértékét 
 

Idegrendszeri 
kórjel (gyöki v. 
gerincvel i, cauda 
ártalom) 

 
- Lásd az idegrendszeri ártalom min sítésénél 

(gyöki irritációtól egészen a cauda/conus ártalomig) 

M téti beavatkozás  
- 

A m téti beavatkozás függvényében, az operált magasságoknak, a 
beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességét l függ en 
eltér  a min sítése, a kiegészít  stabilizálás szükségessége jelent sen 
befolyásolja a megítélhet  károsodás mértékét ( + 8–10% többlet), így 

rendszerint egyedileg határozandó meg az ártalom fokozata e szempontok 
számba vétele alapján 

 
3.35. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás fokozatai értékelés „ágyéki spondylolisthesis” 
betegcsoportban 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke  
0 2–6% 7–14% 15–22% 23–30% 

Spondylolysthes
is radiológiai 
jelei 

Enyhe mérték  
elcsúszás (akár 
spondylosisos 
eredettel) tünet 
vagy panasz 
nélkül, vagy 
átmeneti 
tünetekkel, háti 
fájdalommal 

I. és II. fokú 
spondylolysthesis 
mozgáskorlátozottsággal, 
visszatér  tünetekkel és/v. 
panaszokkal, fájdalommal 

III. és IV. fokú 
spondylolysthesis 
mozgáskorlátozottságg
al, visszatér  
tünetekkel és/v. 
panaszokkal, 
fájdalommal 

  

Társuló 
instabilitás 

 
- Jelenléte önmagában 6–8%-kal növelheti a károsodás mértékét 

Idegrendszeri 
kórjel (gyöki v. 
gerincvel i, 
cauda ártalom) 

 
- Lásd az idegrendszeri ártalom min sítésénél 

(gyöki irritációtól egészen a cauda/conus ártalomig) 

M téti 
beavatkozás 

- A m téti beavatkozás függvényében, az operált magasságoknak, a 
beavatkozásoknak a számától (+ 2%) és az eredményességét l függ en 
eltér  a min sítése, a kiegészít  stabilizálás szükségessége jelent sen 
befolyásolja a megítélhet  károsodás mértékét ( + 8–12% többlet), így 

rendszerint egyedileg határozandó meg az ártalom fokozata e szempontok 
számba vétele alapján 
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4. Légz szervi károsodások értékelése 
 

4.1. táblázat A tüd funkció-károsodás (egészségkárosodás) %-os értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-9% 10-19% 20-39% 40-59% 60-79% 
A károsodás 
foka 1. Jelentéktelen 2. Enyhe 3. Középsúlyos 4. Súlyos 5. Igen súlyos 

A károsodás 
kritériuma 

FEV1**>70% 
VC***>80% 
PaO2>k. é. 
 
PaCo2<45 Hgmm 
FVC>80% 
FEV1/FVC>80% 
COPD**** 0 

FEV1 60-70% 
VC 70-80% 
PaO2>k. é. -5 Hgmm 
 
PaCO2 45-60 Hgmm 
FVC 60-79% 
FEV1/FVC 60-79% 
COPD I. 

FEV1 50-59% 
VC 50-70% 
PaO2 k. é.-5-10 Hgmm
 
PaCO2 50-60 Hgmm 
FVC 50-59% 
FEV1/FVC 40-59% 
 
COPD II. és/vagy 
Pulmonális hypertonia 
I. 

FEV1 30-50% 
VC<50% 
PaO2<k. é.-10 Hgmm vagy 

PaO2<60 Hgmm (<8kPa) 
PaCO2>60 Hgmm 
FVC<50% 
FEV1/FVC<40% 
Koch pozitív TBC* 
COPD III. és/vagy 
Pulmonális hypertonia II-III. 

FEV1 <30% 
VC<50% 
PaO2<k. é.-10 
Hgmm vagy 

PaO2<60 
Hgmm (<8kPa) 
PaCO2>60 Hgmm
COPD IV. 
Pulmonális 
hypertonia III. 
Asthma IV-V. st. 
Légzési 
elégtelenség 

* Koch pozitív tüd tuberculosis esetén az össz-szervezeti egészségkárosodás a fert zés tartama alatt 51-80%, majd a gyógyulás 
folyamatától függ en változik. Az extrapulmonális TBC esetén a károsodásoknak megfelel  táblázat szerint egyéb értékelésre kerül 
sor. Daganatok a kemo és/vagy sugárkezelés alatt, recidiva és metastasis esetén és utána 1 évig az adott értékelési érték legalább 80%, 
ezután 2-3 évig 51-79%, majd 3 év után a residuális tünetek alapján. 
** Kilégzési Vitálkapacitás 
*** Vitálkapacitás 
**** Krónikus Obstruktív tüd betegség 
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4.2. táblázat A silicosis okozta károsodás értékelése 
 Az egészségkárosodás %-os értékelése 
Össz-szervezeti 
egészségkárosodás 
(%) 

0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 

A károsodás foka 1. Jelentéktelen 2. Enyhe 3. Középsúlyos 4. Súlyos 

A károsodás 
kritériuma 

Röntgen: p1/2-p3/+ 
Légzésfunkció: 
elváltozás nincs 

Röntgen: p1/2-p3/+ 
Légzésfunkció: VC-, 
FEV1-csökkenés a 
referenciaérték RSD-
jének 1,64-3,3-
szorosáig,  
VO2 max 15-25 
ml/kg/min (4,3-7,5 
MET), 
vagy ha Rtg: q2-r3/+, 
de légzésfunkciós 
eltérés nincs 

Röntgen: p1/2-p3/+ 
Légzésfunkció: VC-, 
FEV1-csökkenés a 
referenciaérték  
RSD-jének 3,3-
szorosa,  
VO2 15 ml/kg/min 
alatti (MET 4-nél 
kisebb), vagy  
Rtg: q2/1-r3/+, 
enyhe 
légzésfunkciós 
elváltozás nélkül 

Röntgen: minden „A” 
stádiumnál súlyosabb 
Rtg-elváltozás, 
függetlenül a 
légzésfunkciótól és 
minden olyan 
légzésfunkciós 
károsodás a röntgen-
változás kiterjedését l 
függetlenül, ami az 
el z  kategóriában 
megjelöltnél súlyosabb 

Foglalkoztathatóság 

50 évnél fiatalabb 
beteg 
silicosisveszéllyel 
járó munkahelyen 
nem 
foglalkoztatható, 
egyéb korlátozás 
nincs 

A beteg olyan munkát 
végezhet, ami nem 
silicosisveszélyes és 
MET-igénye 5-nél 
kisebb 

A beteg olyan 
munkát végezhet, 
ami nem 
silicosisveszélyes és 
MET-igénye 2,5-3-
nál nem több. 50% 
feletti foglalkozási 
károsodás esetén 
rokkantság is 
megállapítható 

Foglalkozási eredet  
rokkantság állapítható 
meg, emellett a beteg 
legfeljebb olyan 
rehabilitációs 
munkakörben 
foglalkoztatható, 
melynek MET-igénye 
2-nél kisebb 
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4.3. táblázat Az asthma egészségkárosodásként való értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 

0-9% 10-29% 30-49% 50-79%  80% 

 I. fokozat 
Epizodikus 

II. fokozat 
Enyhe krónikus 

III. fokozat 
Középsúlyos 

krónikus 

IV. fokozat 
Súlyos krónikus 

V. fokozat 
Nagyon súlyos 

Tünetek 
nappali 

Havonta 
többször, de nem 

minden héten 

Hetente többször, de 
nem minden nap 

Minden nap napi 
tünetek 

Naponta 
többször, nappal 

folyamatos 

Folyamatos 
súlyos, állandó 

fulladás 
éjszakai Kevesebb, mint 

kéthavonta 
Többször, mint 

kéthavonta Gyakori Gyakran Minden éjszaka 

Minimálisan 
szükséges 
gyógyszerek 

Esetenként, nem 
naponta és/vagy 

kromolin naponta 

Naponta 
bronchodilatátor 
és/vagy naponta 
alacsony dózisú 
inhalált steroid 

(<800) 

Bronchodilatátor 
szükség esetén és 

naponta magas 
dózisú inhalált 
steroid (>800), 
vagy esetenként   

(1-3 év) szisztemás 
szteroid 

Bronchodilatátor 
sz. sz. e. és 

naponta magas 
dózisban inhalált 
szteroid (>800) 

és naponta 
szisztemás 

szteroid 

Bronchodilatátor 
sz. sz. e. és 

naponta magas 
dózisban inhalált 
szteroid (>800) 

és naponta 
szisztemás 

szteroid 
FEV1 FEV  70% (k. é.) FEV1 60-69% FEV1 50-59% FEV1 40-49% FEV1 < 40% 
FEV1 – 
reverzibilitás 10% 11-20% 21-25% 26-30% > 30% 

Fizikai 
terhelhet ség 

Hosszabb futással 
járó terhelés 

provokál 
köhögést és 

bronchospasmust 

Nagyobb fizikai 
terhelés köhögést és 

bronchospasmust 
provokál 

Panaszok idején 
csökkent fizikai 

terhelhet ség 

Folyamatosan 
korlátozott fizikai 

terhelhet ség 

Teljes 
munkaképtelenség
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5. Szív- és érrendszeri károsodások értékelése 
 

5.1. táblázat A cardiomyopathiák értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 

 1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 
AMA stádium 
(NYHA*) 1 2 3 4 

Echocardiographiával 
kimutatott 
kamradysfunctio 

Kisfokban 
csökkent bal 

kamra functio, 
vagy septum 
hypertrophia 

(< 1,1cm), vagy 
restrictiv 

functiozavar 

Enyhén csökkent 
bal kamra functio 

(EF: 41-50%), 
vagy septum 

hypertrophia ffi: 
1,1-1,3 cm, n  

1,0-1,2 cm 
 vagy igazolt 

restrictiv, vagy 
diastoles bal 

kamra 
functiozavar 

(E>A) 

Közepesen 
csökkent bal 

kamra functio 
(EF: 30-40%), 
vagy septum 

hypertrophia ffi 
1,4-1,6 cm, n  

1,3-1,5 cm 
kiáramlási 

gradienssel, vagy 
igazolt restrictiv 

vagy diastoles bal 
kamra 

functiozavar 
(E=A) 

Súlyosan csökkent 
bal kamra systoles 
functio (EF<30%), 

vagy septum 
hypetrophia 

(ffi >1,7 cm, n  
>1,6 cm) magas 

kiáramlási 
gradienssel, vagy 
súlyos restrictiv, 
vagy diastoles 

functiozavar (E<A) 

Kezelés 

Nem szükséges, 
de fontos az 
alapbetegség 

kezelése 

Gyógyszeres és 
alapbetegség 

kezelése 

Komplex 
gyógyszeres 

kezelés, 
alapbetegség 

kezelése, 
ritmuszavarok 

kezelése 

Komplex 
gyógyszeres 

kezelés, 
alapbetegség és 
ritmuszavarok 

kezelése 

Szívelégtelenség Nincs Nincs vagy enyhe Van Van 

Terhelhet ség 7-10 MET**, VO2 
max. > 20 

7-10 MET, VO2 
max. 16-20 

5-7 MET, VO2 
max. 11-15 

< 5MET, VO2 max. 
10 

Sebészeti, katheteres és 
elektrophisiológiai 
beavatkozás 

Ritkán szükséges 
a háttérben lév  

alapbetegség 
kezelésén 
túlmen en 

A beavatkozások 
gyakran 

eredményesek 

A beavatkozások 
gyakran 

eredményesek 

A beavatkozások 
rendszeresen 
szükségesek, 

végstádiumban 
intenzív kezelés és 
szívtransplantatio 

megfelel  feltételek 
esetén 

* New York Heart Association szerinti szívbetegek funkcionális osztályozása 
** metabolikus ekvivalens 
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5.2. táblázat A coronaria betegségek értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 

AMA stádium 
(NYHA) 0 1 2 3 4 

Anamnézis  Angina pectoris Angina és/vagy 
infarctus 

Angina és/vagy 
infarctus 

Angina és/vagy 
infarctus 

Jelenlegi panaszok  Nincs 

Szokásos napi 
tevékenység mellett 

nincsenek, er s 
terhelés mellett 
angina pectoris 

Közepes 
terhelésre 

jelentkez  angina 
pectoris 

Nyugalomban 
és minimális 
terhelésre is 

angina pectoris 

Coronarographia, 
CT, MR kimutatott 
sz kület 

Nincs 50%-nál kisebb 
50%-nál nagyobb, 
vagy eredményes 
revascularisatio 

Egy, vagy több 
éren 50%-nál 

nagyobb, vagy 
m tét után 

terhelésre angina 
jelentkezik 

Egy, vagy több 
éren 50%-nál 

nagyobb, vagy 
m tét után 
terhelésre 

angina 
jelentkezik 

Terhelhet ség > 10 MET 7-10 MET 

7-10 MET, a 
maximális terhelés 

80%-ánál nincs 
panasz 

5-7 MET < 5 MET 

Kezelés Nem 
szükséges 

Primer 
preventio 

Kezeléssel 
panaszmentes 

Kezelés mellett 
közepes terhelés 
mellett angina 

pectoris 

Kezelés mellett 
is napi panaszok

Bal kamra 
dysfunctio, melyet Nincs Nincs Lehetséges 

 
Lehetséges 

 
Lehetséges 

lezajlott infarctus, 
vagy több ér 
betegség okoz 

 
 

 
 

Enyhe 
EF*: 41-50% 

 
EF 30-40% 

Súlyos 
EF < 30% 

Revascularisatio: 
PCI** vagy 
CABG*** 

 Nem szükséges Eredményes 
M tét után is 

terhelésre angina 
pectoris 

M tét után 
adekvát kezelés 

mellett is 
nyugalmi 
panaszok 

* ejekciós frakció 
** perkután koronária intervenció 
*** Coronária bypass graft m tét 
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5.3. táblázat A hypertonia okozta károsodások értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 

AMA 
stádium 
(NYHA) 

1 2 3 4 

Anamnézis 

Asymptomatikus, a 
terhelhet ség jó, de a 
diastoles vérnyomás 
ismételten 90 Hgmm 

feletti és 

Asymptomatikus, a 
terhelhet ség jó, de a 
diastoles vérnyomás 
ismételten 90 Hgmm 

feletti és 

A terhelhet ség jó, de a 
diastoles vérnyomás 
állandóan 90 Hgmm 

feletti és 

Diastoles vérnyomás 
állandóan 90 Hgmm feletti 

és 

Kezelés 

antihypertensiv 
gyógyszeres kezelés 

mellett normális 
vérnyomás és 

antihypertensiv 
gyógyszeres kezelés és

komplex gyógyszeres 
kezelés és 

komplex gyógyszeres 
kezelés és 

Vizsgálatok 

az alábbiak közül egy 
sem mutatható ki: 

 
1/ kóros 

vizeletvizsgálat, vagy 
vesefunctiós teszt, 

 
2/ hipertensiv 

cerebrovascularis 
betegség, 

 
3/ bal kamra 
hypertrophia, 

 
4/ hypertensiv 

szemfenék eltérések, 
kivétel minimális 
arteriola sz kület 
(Keith-Wagener I. 

stádium) 

az alábbiak közül egy 
legalább kimutatható: 

 
1/ kóros 

vizeletvizsgálat 
(proteinuria, vagy 

vizeletüledék), 
normalis vesefunctiós 

értékek, 
 

2/ hipertensiv 
cerebrovascularis 

esemény az 
anamnézisben, 

 
3/ hypertensiv 

szemfenék eltérések 
(Keith-Wagener II. 

stádium) 
 

4) bal kamra 
hypertrofia  

(ffi:1,1-1,3 cm,  
n  1,0-1,2 cm) 

az alábbiak közül egy 
legalább kimutatható: 

 
1/ a diastoles 

vérnyomás id nként 
120 Hgmm feletti, 

 
2/ kóros 

vizeletvizsgálat 
(proteinuria, vagy 

vizeletüledék)/romló 
vesefunkció, 

emelkedett se- 
kreatinin, carbamid 

nitrogen, vagy        
50% alatti kreatinin 

clearence, 
 

3/ hipertensiv 
cerebrovascularis 

esemény, residualis 
neurológiai tünetekkel 

 
4/ igazolt bal kamra 

hypertrophia (ffi: 1,4-
1,6 cm, n  1,3-1,5 cm), 
keringési elégtelenség, 
congestiv functiozavar 

nélkül, 
 

5/ hypertensiv 
egyértelm  szemfenék 

eltérések 
(Keith-Wagener III. 

stádium) 

az alábbiak közül legalább 
kett  kimutatható: 

 
1/ a diastoles vérnyomás 

id nként 120 Hgmm feletti,
 

2/ kóros vizeletvizsgálat 
(proteinuria, vagy 

vizeletüledék) el rehaladott 
vesefunkció besz külés, 
emelkedett se-kreatinin, 
carbamid nitrogen, vagy 

20% alatti kreatinin 
clearence, 

 
3/ hipertensiv 

cerebrovascularis betegség, 
residualis neurológiai 

tünetekkel 
 

4/ bal kamra hypertrophia 
(ffi >1,7 cm, n  >1,6 cm) 

pangásos 
szívelégtelenséggel, 

 
5/ keringési elégtelenség, 
congestiv functiozavar, 

 
6/ hypertensiv egyértelm  

szemfenék eltérések 
(arteriola, retina, vagy 
nervus opticus, Keith-

Wagener III-IV. stádium) 
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5.4. táblázat A pericardium betegségeinek értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 

AMA stádium 
(NYHA) 1 2 3 4 

Anamnézis Asymptomatikus, 
a terhelhet ség jó 

Intermittáló 
mellkasi fájdalom, 

enyhe keringési 
elégtelenség 
gyógyszeres 

kezelés mellett is 

Mellkasi fájdalom és 
keringési elégtelenség 
terhelésre, hosszútávú 
gyógyszeres kezelés 

mellett is 

A keringési 
elégtelenség 

kifejezett tünetei 
nyugalomban is 

Echo-
cardiographiával 
kimutatott 
kamradysfunctio 

Kisfokú 
pericardialis 

folyadék, vagy 
constrictio, mely 

lényeges 
beáramlási 

obstructiót nem 
okoz 

Pericardialis 
folyadék vagy 

constrictio, mely 
beáramlási gátlást 

okoz 

Jelent s pericardialis 
folyadék, vagy 

contsrictio, beáramlási 
obstructioval 

Jelent s 
pericardialis 

folyadék, vagy 
constrictio, 
beáramlási 

obstructioval egy, 
vagy több 
szívüregen 

benyomattal 

Kezelés 

Nem szükséges, 
de fontos az 
alapbetegség 

kezelése 

Gyógyszeres és 
alapbetegség 

kezelése 

Komplex gyógyszeres 
kezelés, alapbetegség 

kezelése 

Komplex 
gyógyszeres 

kezelés, 
alapbetegség 

kezelése, sebészeti 
és egyéb 

beavatkozások 
Szívelégtelenség Nincs Nincs vagy enyhe Van Van 

Terhelhet ség 7-10 MET, VO2 
max. > 20 

7-10 MET, VO2 
max. 16-20 

5-7 MET, VO2 max. 
11-15 

< 5MET, VO2 max. 
10 

Erytrocyta 
sedimentációs ráta Normal ESR: 30-50 ESR: 51-69 ESR  70 

Sebészeti, katheteres 
és 
elektrophisiológiai 
beavatkozás 

Ritkán szükséges 
a háttérben lév  

alapbetegség 
kezelésén 
túlmen en 

A beavatkozások 
gyakran 

eredményesek 

A beavatkozások 
gyakran 

eredményesek 

A beavatkozások 
rendszeresen 
szükségesek, 

végstádiumban 
intenzív kezelés és 
szívtransplantatio 

megfelel  feltételek 
esetén 
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5.5. táblázat Veleszületett és szerzett vitiumok értékelése 
 Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 
 1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 
AMA stádium (NYHA) 1 2 3 4 

Echocardiographiával 
kimutatott billenty hiba Van Van Van Van 

Billenty hiba foka 
Enyhe stenosis, 

vagy 
elégtelenség 

Mérsékelt, m tét 
még nem 
szükséges 

Közepes, vagy 
súlyos, m tét nem 

lehetséges 

Közepes, vagy 
súlyos, m tét nem 

lehetséges 

Gyakori típusok: aorta 
stenosis  

Aorta area: 0,75 
cm2 felett, átlag 
nyomásgradiens 
40 Hgmm alatt 

Aorta area: 0,75 
cm2 alatt, átlag 

nyomásgradiens 
40 Hgmm felett 

Aorta area: 0,75 
cm2 alatt, átlag 

nyomásgradiens 
40 Hgmm felett 

Gyakori típusok: 
aortaregurgitatio (AI) 
Press Half Time (PHT msec)
Vena contacta VC cm 

AI: I-II. 
>500 

<3 

AI: II-III. 
350-500 

3-5,9 

AI: III-IV. 
200-350 

3-5,9 

AI: III-IV. 
<200 

>6 

Gyakori típusok: mitralis 
stenosis 

Nyomásgradiens
<5 Hgmm, area 

1,5-2,0 cm2 

Mitralis átlag 
nyomásgradiens 
10 Hgmm alatt, 
area 1 cm2 felett 

Mitralis átlag 
nyomásgradiens 
10 Hgmm felett, 
area 1 cm2 alatt 

Mitralis átlag 
nyomásgradiens 
10 Hgmm felett, 
area 1 cm2 alatt 

Gyakori típusok: mitralis 
regurgitatio (MI) 
Vena contacta VC cm 
Regurgitatio fractio % 

MI: I-II. 
<0,3 

<30% 

MI: II-III. 
0,3-0,7 
30-39% 

MI: III-IV. 
>0,7 

40-49% 

MI: III-IV. 
>0,7 
50% 

Kezelés Infectio 
prophylaxis 

Preventív 
gyógyszeres 

Gyógyszeres 
kezelés mellett is 
vannak panaszok 

Gyógyszeres 
kezelés mellett is 

nyugalmi 
panaszok 

Szívelégtelenség Nincs Nincs, vagy enyhe Van Van 

Bal kamra dysfunctio Nincs Nincs vagy enyhe Van Van 

Terhelhet ség > 7 MET 5-7 MET 2-5 MET < 2 MET 

Billenty m tét (sebészeti 
vagy percutan implantatio) 
után a fenti kritériumok 
létezhetnek 

 

Igen, 
szívelégtelenség 

tünetei 
kamradilatatio és 

dysfunctio 

Igen, 
szívelégtelenség 

tünetei 
kamradilatatio és 

dysfunctio 

Igen, 
szívelégtelenség 

tünetei 
kamradilatatio és 

dysfunctio 
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5.6. táblázat A szívritmuszavarok okozta egészségkárosodás értékelése 
 Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 
 0-9% 10-29% 30-49% 50-79% 

NYHA I. II. III. IV. 

Kórtörténet 

Korábban igazolt 
ritmuszavar, 

kezelés hatására 
a beteg jelenleg 
panaszmentes 

A napi 
tevékenység 

során 
panaszmentes, de 

nagyobb 
terhelésre 

jelentkeznek 
dokumentált 

ritmuszavarok 
(EKG, HOLTER, 

pacemaker 
memoria stb.) 

Rendszeresen 
jelentkeznek 
dokumentált 

ritmuszavarok és 
a betegnek a 

kezelés ellenére 
is panaszai 
vannak a 

szokásos napi 
tevékenység 

során 

A kezelés 
ellenére is 

nyugalomban és 
napi 

gyakorisággal 
jelentkeznek, 

kórházi kezelést 
igényl  

ritmuszavarok, 
vagy rendszeres 
ICD* m ködés 

dokumentált 

Echocardiográfia Eltérés általában 
nincs 

A háttérben lév  
organikus 

szívbetegség jelei 
(kicsi ASD**, 

VSD***, 
mérsékelten 
csökkent bal 

kamra functio, 
enyhe vitium) 

Általában 
jelent s eltérések 

(ASD, VSD, 
csökkent bal 

kamra functio, 
jelent s vitium) 

Jelent s eltérések 
láthatóak (ASD, 
VSD, csökkent 

bal kamra 
functio, jelent s 

vitium) 

Terhelhet ség > 10 MET 

< 10 MET, a 
max. terhelés 

80%-ánál nincs 
panasz 

5-7 MET < 5MET 

Kezelés 

Általában 
gyógyszeres, 
vagy sikeres 

ablatiós kezelés, 
vagy jól m köd  

pacemaker 

Általában 
gyógyszeres, 
vagy ablatiós 

kezelés, vagy jól 
m köd  

pacemaker 
beültetés után is 

el fordulnak 
ritmuszavarok 

Kezelés mellett 
(gyógyszer, ICD, 

pacemaker 
mellett vagy 

ablatio után) is 
van igazolt 
malignus 

ritmuszavar 

Komplex kezelés 
ellenére is napi 
gyakorisággal 

vannak malignus 
ritmuszavarok 

* Intracardiális Defibrillátor 
** Pitvari Septum Deffektus 
***Kamrai Septum Deffektus 
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5.7. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése az alsó végtag perifériás 
ver érbetegségeiben 
 Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 
 0-4% 5-10% 11-20% 21-50% 
Panaszok 

 claudicatio 
 nyugalmi fájdalom 

 
Nincs 
Nincs 

Járástávolság > 
300 m 
Nincs 

Járástávolság > 
100 m 
Nincs 

Járástávolság < 
100 m 

Intermittáló 
Fizikális tünetek 

 pulzushiány 
 b ratrophia 

és 
Lehet 

és/vagy 
Van 

 ulceratio 
 gangraena Nincs Lehet 

Csonkolás* Nincs Nincs, vagy csak az egyik láb 
ujjainak gyógyult csonkja 

és/vagy 
 

Az egyik láb 
részleges vagy 

mindkét láb több 
ujjának 

csonkolása 
Radiológiai eltérés 

 natív rtg. 
 arteriográfia 

és/vagy 
 

calcificatio, stenosis, obstrukció 

Napi tevékenység 
korlátozottsága Nincs 

és 
Néhány 

tevékenységben 

és 
Több 

tevékenységben 

és 
Számos 

tevékenységben 

* Boka feletti amputáció esetén az értékelés a csonkolási tábla szerint. 
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5.8. táblázat Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése a fels  végtag perifériás 
ver érbetegségeiben 
 Össz-szervezeti egészségkárosodás %-a 
 0-4% 5-10% 11-20% 21-30% 
Panaszok 

 terhelésre növekv  
fájdalom 
 nyugalmi fájdalom 

 
 

Nincs 
Nincs 

Nehéz 
er kifejtésnél 

Nincs 

Közepesen nehéz 
er kifejtésnél 

Nincs 

Enyhe 
er kifejtésnél is 

Intermittáló 

Fizikális tünetek 
 pulzushiány 

és 
Lehet 

és/vagy 
Van 

 Raynaud-
phenomen 
 gangraena, 
ulceration 
 csonkolás* 

0° alatt 
 
 
Nincs 
 

5° alatt 
Nincs, vagy 
gyógyult 
és/vagy 
Egy ujj 
csonkolása 

 

10° alatt 
Lehet 
és/vagy 
Két vagy több ujj 
részleges 
csonkolása 

 

15° alatt 
Lehet 
és/vagy 
kett nél több ujj 
teljes csonkolása 

 

Radiológiai eltérés 
 natív rtg. 
 arteriográfia 

és/vagy 
 

calcificatio, stenosis, obstrukció 

Napi tevékenység 
korlátozottsága Nincs 

és 
Néhány 

tevékenységben 

és 
Több 

tevékenységben 

és 
Számos 

tevékenységben 

* Csukló feletti amputáció esetén az értékelés a csonkolási tábla szerint. 
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6. Hematológiai károsodások értékelése 
(Tartós, haematológiai gondozást igényl  cytopeniával járó kórképek) 
 
6.1. táblázat Anaemia 
Károsodás 
mértéke % 0% 1-10% 11-25% 26-45% 46-70% 

Kritériumok 

Anamnestikus 
anaemia, 

kezelés nem 
kell 

Enyhe tünetek, 
transzfúziós 

szükséglet nincs 

Enyhe/közepes 
tünetek, 

transzfúziós 
szükséglet nincs 

Közepes/id nként 
súlyos tünetek, 

rendszeres 
transzfúziós igény 

Súlyos 
tünetek, 

rendszeres 
transzfúziós 

igény 
Laboratóriumi 
eltérések 

Hb*: 
norm. 

10 g/dl  Hb < 12 
g/dl 

8 g/dl  Hb < 10 
g/dl 

6 g/dl  Hb < 8 
g/dl Hb < 6 g/dl 

* Hb: hemoglobin 
Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni. 

 
6.2. táblázat Neutropenia 

Károsodás mértéke % 0% 1-25% 26-45% 

Kritériumok  Ritkán lázas neutropenia, 
esetleges antibiotikus kezelés 

Visszatér  lázas neutropenia, 
antibiotikus kezeléssel 

Laboratóriumi érték ANC* 1000/µl ANC* < 1000/µl ANC* < 500/µl 

* ANC: abszolút neutrophil szám 
Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni. 

 
6.3. táblázat Thrombopenia 
Károsodás mértéke 
% 0% 1-15% 16-45% 46-65% 

Kritériumok Kezelés nem 
szükséges 

Speciális helyzetben 
(m tét) kezelés/pótlás 

Id nként speciális 
kezelés/pótlás 

Rendszeres 
kezelés/pótlás 

Laboratóriumi érték Thr* 100*G/l 60*G/l  Thr < 100*G/l 30*G/l  Thr < 60*G/l Thr < 30*G/l 

* Thr: Thrombocyta szám 
Lépeltávolítás önmagában 5% egészségkárosodás. 
Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni. 

 
6.4. táblázat Hemofíliák* 
Károsodás mértéke 
% 0% 1-10% 11-30% 31-65% 

Kritériumok Kezelés nem 
szükséges 

Faktorpótlás: 
vérzés, trauma 

esetén 

 2 vérzéses epizód 
évente, faktorpótlás 

 3 vérzéses epizód 
évente, rendszeres 

faktorpótlás 
Faktorhiány Nincs Faktorszint  5% 1%  faktorszint < 5% Faktorszint < 1% 

*Az egyes kategóriákon belül a vérképeredmények alapján kell differenciálni. 
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6.5. táblázat Thrombofíliák 
Károsodás 
mértéke % 0% 1-10% 11-30% 31-40% 

Kritériumok 
Nincs 

thrombotikus 
esemény 

Thrombosis volt (1x) Thrombosis volt (>1x) Thrombosis volt 
(>1x) 

Eltérések - 

Leiden heterozygota 
mutáció vagy lupus 

anticoagulans / 
antiphospolipid / 

anticardiolipin antitest 

Protein-C vagy Protein-S 
vagy AT III. hiány, Leiden 

homozygota vagy lupus 
anticoagulans / 

antiphospolipid / 
anticardiolipin antitest 

El z  defektusok 
közül legalább 

kett  együttesen 

 
 

6.6. táblázat Akut leukémiák* 
Károsodás mértéke 
(%) 0-5% 6-20% 21-50% 51-80% 

Kritériumok > 5 éve remisszió 3-5 éve 
remisszióban 

1-3 éve 
remisszióban 

kemoterápia után 

Kemoterápia ideje + 1 
év, a betegség nincs 
remisszióban, ssejt 
átültetés után < 2 év 

*Az egyes kategóriákon belül a vérkép, a szöv dmények kialakulása, illetve fennállása alapján szükséges differenciálni 
(cachexia, fert zés, vérzéses szöv dmény, stb.). 

 
 

6.7. táblázat Lymphoproliferatív betegségek 
Károsodás mértéke 
(%) 0-5 6-20% 21-50% 51-80% 

Kritériumok 
Nem igényel 

kezelést, > 5 éve 
remisszióban 

Intermittáló 
kemoterápia, 

tartós egyensúlyi 
állapotok 

Kemoterápia fél 
éven belül 

Kombinált kemoterápia 
els  vonalban vagy a 

betegség relapszusa miatti 
kezelés 
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7. Az emészt rendszeri károsodások értékelése 
(Az egészségkárosodás értékelése a szájüreg, garat, gége daganatos betegségeiben az általános 
onkológiai elvek alapján történik.) 

 
7.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a fels  gasztrointesztinális (GI) traktus és a 
hasnyálmirigy betegségeiben* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 
 0-4% 5-15% 16-30% 31-50% 

Kórel zmény 

Minimális vagy 
alkalomszer en 

enyhe tünetekkel járó 
fels  GI betegségek 

Gyakori enyhe vagy 
alkalomszer en 

mérsékelt tünetekkel 
járó fels  GI 
betegségek 

Gyakori mérsékelt 
vagy alkalomszer en 
súlyos tünetekkel járó 
fels  GI betegségek 

Gyakori súlyos 
vagy 

alkalomszer en 
nagyon súlyos 

tünetekkel járó fels  
GI betegségek 

Testsúlycsökkenés** Nincs 10%-ot nem 
meghaladó 11-20%-os 20%-ot meghaladó 

Objektív 
vizsgálatokkal 
kimutatható eltérések 

Enyhe laboratóriumi, 
vagy anatómiai 

eltérések 

Mérsékelten súlyos 
laboratóriumi, 

anatómiai, vagy 
funkcionális eltérések 

Súlyos laboratóriumi 
eltérések, anatómiai, 

vagy 
funkciókárosodások 

Nagyon súlyos 
anatómiai, vagy 

funkciókárosodások 

Diéta, gyógyszeres 
kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Folyamatosan nem 
szükséges 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

diétás kezelés 
szükséges és 
eredményes 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

diétás kezelés 
ellenére is perzisztáló 

panaszok 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

diétás kezelés 
ellenére is 

perzisztáló súlyos 
panaszok 

M téti kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Nem szükséges Nem szükséges 

M téti korrekció, 
szerveltávolítás szóba 

jön 
M tét után sem 
panaszmentes 

M téti korrekció 
vagy komplett 
szerveltávolítás 

szükséges 
M tét után is 

perzisztáló súlyos 
panaszok 

M téti 
vendégnyílás***   

és/vagy 
gastrostoma 
jejunostoma 

ileostoma 

és/vagy 
gastrostoma 
jejunostoma 
ileostoma 

* A felszívódási zavarok okozta egyéb funkciózavarok (pl. anaemia) a megfelel  szervrendszernél értékelend k, s a károsodás 
értéke a gasztrointesztinális károsodások értékeivel kombinálandó. 
** Az optimális súlyhoz (BMI 20-25) viszonyított érték. 
*** A sztómák értékelése önmagában: gastrostoma 10-15% ÖEK, jejunostoma-ileostoma 15-25% ÖEK. 
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7.2. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a vastagbél és rectum betegségeiben 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-9% 10-19% 20-39% 40-59% 

Kórel zmény 

Minimális vagy 
alkalomszer en 

enyhe tünetekkel 
járó colorectalis 

betegségek 

Gyakori enyhe vagy 
alkalomszer en 

mérsékelt tünetek 
(láz, hasmenés) 

Gyakori mérsékelt 
vagy alkalomszer en 
súlyos tünetekkel járó 

colorectalis 
betegségek 

Gyakori súlyos vagy 
alkalomszer en nagyon 
súlyos tünetekkel járó 

colorectalis betegségek 

Fizikális vizsgálat* 
Normális 

nutricionális 
status 

10%-ot nem 
meghaladó 

testsúlycsökkenés 

11-20%-os 
testsúlycsökkenés 

20%-ot meghaladó 
testsúlycsökkenés 

Objektív 
vizsgálatokkal 
kimutatható 
eltérések 

Enyhe 
laboratóriumi 

vagy anatómiai 
eltérések 

Mérsékelten súlyos 
laboratóriumi, 
anatómiai vagy 

funkcionális eltérések 

Súlyos laboratóriumi 
eltérések, anatómiai 

vagy 
funkciókárosodások 

Nagyon súlyos 
anatómiai vagy 

funkciókárosodások 

Diéta, gyógyszeres 
kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Folyamatosan 
nem szükséges 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

diétás kezelés 
ellenére is perzisztáló 

enyhe panaszok 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

diétás kezelés 
ellenére is perzisztáló 

panaszok 

Folyamatos gyógyszeres 
és/vagy diétás kezelés 
ellenére is perzisztáló 

panaszok 

M téti kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Nem szükséges Nem szükséges 

M téti korrekció, 
szerveltávolítás 

javasolt 
M tét után sem 
panaszmentes 

M téti korrekció vagy 
komplett szerveltávolítás 

szükséges 
M tét után is perzisztáló 

súlyos panaszok 

M téti 
vendégnyílás**   

és/vagy 
ileostoma 
colostoma 

és/vagy 
ileostoma 
colostoma 

* Az optimális súlyhoz (BMI 20-25) viszonyított érték. 
** A sztómák értékelése önmagában: ileostoma, colostoma 15-25% ÖEK. 
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7.3. táblázat Az egészségkárosodás értékelése az anus betegségeiben 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-5% 6-10% 11-20% 21-30% 

Kórel zmény 

Minimális vagy 
alkalomszer en 

enyhe tünetekkel 
járó anus 

betegségek 

Gyakori enyhe 
vagy 

alkalomszer en 
mérsékelt 

tünetekkel járó 
anus betegségek 

Gyakori mérsékelt 
vagy alkalomszer en 
súlyos tünetekkel járó 

anus betegségek 

Gyakori súlyos vagy 
alkalomszer en 
nagyon súlyos 

tünetekkel járó anus 
betegségek 

Objektív 
vizsgálatokkal 
kimutatható 
eltérések 

Minimális 
anatómiai vagy 

funkcionális 
eltérések 

Enyhe tartós 
anatómiai 

eltérések, vagy 
enyhe sphincter-

funkció károsodás 

Súlyosabb anatómiai 
eltérések, vagy 

súlyosabb sphincter-
funkció károsodás 

Nagyon súlyos 
anatómiai károsodás, 

vagy komplett 
sphincter-funkció 

elégtelenség 

Gyógyszeres 
kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Folyamatosan 
nem szükséges 

Folyamatos 
gyógyszeres 

kezelés szükséges 
és eredményes 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

egyéb kezelés ellenére 
is perzisztáló 

panaszok 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

egyéb kezelés 
ellenére is perzisztáló 

súlyos panaszok 

M téti kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Nem szükséges Nem szükséges 

M téti korrekció 
szóba jön 

M tét után sem 
panaszmentes 

M téti korrekció 
szükséges 

M tét után is 
perzisztáló súlyos 

panaszok 

Incontinentia Nincs 

Enyhe (a gázok és 
híg széklet 

visszatartásának 
zavara) 

Részleges Teljes, állandó 
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7.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a máj betegségeiben* 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-10% 11-25% 26-50% 51-79% 

Kórel zmény 

Tünetmentes 
perzisztáló 

májbetegség 
Ascites, sárgaság, 
varixvérzés 3 éven 
belül nem fordult 

el  

Tünetmentes 
krónikus májbetegség 

Ascites, sárgaság, 
varixvérzés egy éven 
belül nem fordult el  

Progresszív krónikus 
májbetegség 

Ascites, sárgaság, 
varixvérzés egy éven 

belül 
Károsodott 

nutricionális status 

Progresszív 
krónikus 

májbetegség, 
perzisztens 

sárgaság, ascites, 
varixvérzés jeleivel 

Jelent s 
alultápláltság 

Objektív 
vizsgálatokkal 
kimutatható 
eltérések 

Enyhe májfunkciós 
eltérések (biru., 

ALT**, AST*** < 
2x normál érték) 

Pozitív vírus 
ellenanyag titer 

Mérsékelt 
májfunkciós eltérések 
(biru., ALT, AST > 

2x normál érték) 
Képalkotó 

módszerekkel 
mérsékelt 

májkárosodás 
Pozitív vírus 

ellenanyag titer 

Jelent s májfunkciós 
eltérések 

Képalkotó 
módszerekkel súlyos 

májkárosodás, portalis 
hypertensio, ascites 

jelei, varixok jelenléte 
Vírus PCR**** pozitív 

Súlyos vagy 
irreverzibilis 
májkárosodás 
laboratóriumi, 

fizikális és 
képalkotói jelei 
Hepatorenalis 

szindróma 
Vírus PCR pozitív 

Diéta, 
gyógyszeres 
kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Nem szükséges 
Folyamatos 

gyógyszeres és/vagy 
diétás kezelés 

Folyamatos 
gyógyszeres és/vagy 

diétás kezelés ellenére 
is progrediáló betegség 

Folyamatos 
gyógyszeres 

és/vagy diétás 
kezelés ellenére is 

progrediáló 
betegség 

Folyamatos 
vírusellenes kezelés

Encephalopathia Nincs Nincs Intermittáló 
Tartós 

encephalopathiás 
tünetek 

* Fennálló pszichés és/vagy egyéb (pajzsmirigy, ízület stb.) károsodás esetén a megfelel  százalékos károsodás értékével 
kombinálandó.Vasculáris és parenchimás dekompenzáció esetén átmeneti id re ÖEK 80% felett 
** Alanin aminotransferase 
*** Aspartat aminotransferase 
**** Vírus - polimeráz láncreakció 
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7.5. táblázat Az egészségkárosodás értékelése az epeutak betegségeiben* 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelés  

0-10% 11-20% 21-30% 

Kórel zmény 

Epeútbetegség (pl. 
epekövesség), illetve 
cholecystectomia az 

anamnézisben 
Panaszmentes, vagy 

alkalomszer  jobb bordaív 
alatti fájdalom 

Recidiváló kólikás jelleg  
fájdalom, intermittáló 

sárgaság, vagy cholangitis 

Irreparabilis epeút-
elzáródás, recurraló 

cholangitissel 

Fizikális vizsgálat Negatív, vagy 
cholecystectomia hege 

Intermittáló sárgaság, jobb 
bordaív alatti fájdalom, láz, 

májmegnagyobbodás 

Tartós sárgaság, fájdalmas 
májmegnagyobbodással, 

lázzal 

Objektív 
vizsgálatokkal 
kimutatható eltérések 

Nincsenek, vagy enyhe 
bilirubin emelkedés 

Képalkotó vizsgálatokkal 
epehólyag kövesség, vagy 
cholecystectomiát követ  
enyhe choledochus tágulat 

Bilirubin, alkalikus 
foszfatáz emelkedés, 
gyorsult süllyedés, 

leukocytosis 
Képalkotó vizsgálatokkal 
choledocholithiasis, tágult 

epeutak 

Bilirubin és cholestatikus 
enzimek tartós emelkedése 
Képalkotó módszerekkel 
súlyos epeelfolyási zavar, 

portalis hypertensio 
jelenléte 

Diéta, gyógyszeres 
kezelés 
szükségessége, 
eredményessége 

Általában nem vagy csak 
id nként szükséges 

Diétás és antibiotikus 
kezelés önmagában 

eredménytelen 
Eredménytelen 

M tét vagy 
endoszkópos 
intervenció 

Nem szükséges, vagy 
cholecystectomia 

Endoszkópos k extrakció, 
vagy sztentelés, epeelfolyás 

sebészi biztosítása 

Epeelfolyás biztosítását 
célzó endoszkópos (bels  

sztentelés vagy küls  
drenázs), vagy sebészi 

(biliodigesztív 
anastomosisok) eljárások 
vagy eredménytelenek, 

vagy csak átmeneti 
eredménnyel járnak 

* Májkárosodás kialakulása esetén a megfelel  egészségkárosodás értékével kombinálandó 
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7.6. táblázat Hasfali és lágyéktáji sérvek okozta egészségkárosodás értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 

 
0% 1-5% 6-10% 11-20% 

Anamnézis, 
panaszok 

Hasfali sérvm tét az 
anamnézisben. 

Panaszmentesség. 

Esetenként 
diszkomfortérzés a 
sérv helyén, de ez a 

beteget napi 
munkájában nem 

zavarja. 

Gyakori 
diszkomfortérzés a 

sérv helyén. A fizikai 
aktivitás korlátozott. 

Egy vagy több 
sérvm tét az 

anamnézisben. 
Diszkomfortérzés a 

sérv területén. 
Jelent s 

korlátozottság a 
mindennapi 

tevékenységben. 

Fizikális 
tünetek 

Negatív fizikális 
státusz. Sérvesedés 

nincs. 

Nyitott sérvkapu 
tapintható. Hasprésre 

sérvtartalom 
protrudálódik el . 

Folyamatosan 
látható-tapintható 

sérvesedés. 

Tapintható hasfali, 
illetve lágyéktáji 

sérvesedés. 
Irreprobilis (accret) 

sérvtartalom. 

M tét* 
Korábban legalább 
egy hernioplasztika 

történt. 

M téti javallat áll 
fenn (hasfali 

rekonstrukció). 

M téti javallat áll 
fenn (hasfali 

rekonstrukció). 

M téti javallat áll 
fenn (hasfali 

rekonstrukció). 

* Sikeres (hálóimplantatio) után 1-5% ÖEK véleményezhet . 
 
7.7. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a táplálkozási (rágási, nyelési) zavart okozó 
betegségekben* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-10% 11-30% 31-50% 51% 

Tünetek, panaszok 

Szilárd ételre 
nyelési 

nehézség, az 
étrend 

félszilárd, vagy 
lágy ételekre 

van korlátozva, 
félrenyelés 

el fordulhat 

Az étrend lágy és 
püré jelleg  ételekre 

van korlátozva, 
félrenyelés gyakran 

el fordul 

Az étrend folyékony 
ételekre van korlátozva, 

félrenyelés miatt 
gyakori a köhögés 

Teljes nyelési 
képtelenség, 

tubusos, vagy 
gastrotomiás 
táplálásra van 

szükség 

Orális szakasz 

Temporo-mandibuláris ízület 
gyulladása, mozgáskorlátozottsága, az 
alsó, fels  állkapocs, -fogazat sérülése, 

nyálelválasztási zavarok, nyelv 
tumorok 

A n. vagus, a n. glossopharyngeus, a n. 
hypoglossus károsodása, nyelv, 

nyelvgyöki tumorok m tétei utáni állapot 

Pharyngeális szakasz 

Garat, gége tumorai, beidegzési 
zavarai, nyelvgyöki, pharyngeális és 
gége tumorok miatti m tétek utáni 

állapot 

Idegrendszeri károsodások: amyotrophiás 
lateralsclerosis, bulbaris, pseudobulbaris 
paralysis, sclerosis multiplex, cerebralis 
és cerebelláris ischaemia, thrombosis, 

myasthenia gravis, Parkinson kór, ólom 
intoxicatió 

Oesophagialis szakasz  
Nyel cs  marásos sérülései, gyulladásai, stikturák, tumorok, 
kívülr l komprimáló folyamatok: struma, aorta aneuryzma, 

mediastinum tumorok, diverticulumok, hiatus hernia 

* A szaglás és ízérzés teljes hiánya az össz-szervezeti egészségkárosodásnál 5%-ra értékelend . 
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8. A tápláltság zavarai 
 
8.1. táblázat Túltápláltsági állapotok értékelése 
 Egészségkárosodás fokozatai és %-os értékelése 

 0% 1-5% 6-10% 
BMI* <35 35-40 >40 
*BMI (body mass index): testtömeg (kg) osztva a testmagasság négyzetével (m2) 

 
 
 

8.2. táblázat Alultápláltság értékelése 
 Egészségkárosodás fokozatai és %-os értékelése 

 0% 1-5% 6-10% 
BMI* >18 18-15 <15 

*BMI (body mass index): testtömeg (kg) osztva a testmagasság négyzetével (m2)  
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9. Endokrinológiai károsodások értékelése 
(Az endokrin szervek lassan progrediáló és progresszív rosszindulatú metasztatikus daganatai 
esetén az egészségkárosodás értékelése az általános elvek szerint történik.) 
 
9.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a hypothalamus/hypophysis 
megbetegedéseiben* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  
0% 1-5% 6-10% 11-15% 

Kórel zmény 
Kimutatható 

betegség 
fennáll, kezelés 
nem szükséges 

Kimutatható 
betegség 
fennáll, 

gyógyszeres 
kezelés 

szükséges 

Kimutatható 
betegség 
fennáll, 

gyógyszeres 
kezelés 

szükséges 

Kimutatható 
betegség 
fennáll, 

gyógyszeres 
kezelés 

szükséges 
Hypophyis 
m tét/sugárkezelés történt Nem Nem Igen Igen 

A hormontúltermelés 
kontrollált Igen Igen 

Igen  
vagy csak 

részlegesen 
Nem 

Képalkotó vizsgálattal 
kimutatható daganat-
reziduum 

Nincs Van 

* Társuló ideggyógyászati vagy szemészeti tünetek esetén azokkal kombinálva. 
 
 
 

9.2. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a pajzsmirigy megbetegedéseiben* 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-5% 6-10% 

Kórel zmény** 

Kimutatható 
pajzsmirigybetegség 

fennáll, a beteg 
panaszmentes, 

gyógyszeres kezelés 
nem szükséges 

Kimutatható 
pajzsmirigybetegség 

fennáll, a beteg 
panaszmentes, 

folyamatos 
gyógyszeres kezelés 

szükséges 

Kimutatható 
pajzsmirigybetegség 
fennáll, folyamatos 
gyógyszeres kezelés 
mellett is fennálló 
objektív eltérések 

Fizikális vizsgálat Negatív 

Tapintható, vagy 
képalkotó 

eljárásokkal igazolt 
göb < 2,5 cm 

Tapintható, vagy 
képalkotó eljárásokkal 
igazolt göb  2,5 cm 

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint 
értékelend . 
** Szervi manifesztáció tüneteivel kombinálva 
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9.3. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékpajzsmirigyek 
megbetegedéseiben* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-3% 4-8% 

Kórel zmény 

Kimutatható 
mellékpajzsmirigy 

betegség, tünet-
mentes beteg 

Kimutatható 
mellékpajzsmirigy 

betegség, folyamatos 
gyógyszeres kezelés 

szükséges 

Kimutatható 
mellékpajzsmirigy 

betegség, folyamatos 
gyógyszeres kezelés 

ellenére tünetes beteg 
Nyaki tapintási lelet Normális Normális/kóros 

Szérum kalcium Normális Normális A normálistól 
rendszerint különbözik 

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint 
értékelend . 

 
 

9.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékvesekéreg hormonális diszfunkciót 
okozó megbetegedéseiben* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-5% 6-10% 11-20% 

Kórel zmény 

Kezelés 
nélkül is 

tünetmentes 
beteg 

A mellékvese-
betegség miatt 

korábban kezelt 
beteg. Jelenleg 
tünetmentes, 
kimutatható 
hormonális 
eltérés nincs 

Mellékvese-
betegség miatt 
kezelt beteg. A 

betegség 
maradványtünetei 
felismerhet ek, 

kimutatható 
hormonális eltérés 

nincs 

Mellékvese-
betegség miatt 
kezelt beteg. A 

betegség továbbra is 
aktív, tünetet okoz. 

Laboratóriumi 
vizsgálattal 
igazolható 
hormonális 

rendellenesség áll 
fenn 

* Metasztatikus betegség esetén az egészségkárosodás a daganatokra vonatkozó általános táblázat szerint 
értékelend . 

 
 
9.5. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a mellékvesevel  megbetegedéseiben 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-5% 6-15% 16-35% 36-60% 

Kórel zmény 

A mellékvese-
vel  betegség 

igazolt, tünet- és 
panaszmentes, 
kezelést nem 
igényl  beteg 

A mellékvese-
vel  betegség 

igazolt, 
kezelés 

mellett a beteg 
tünet- és 

panaszmentes 

A mellékvese-
vel  betegség 

igazolt, 
kezelés 

mellett a beteg 
nagyobbrészt 
(az id  >75%-
ában) tünet- és 
panaszmentes 

A mellékvese-
vel  betegség 

igazolt, 
kezelés mellett 

a beteg 
részben (id  

szerint 
mintegy 50%-
ban) tünet- és 
panaszmentes 

A mellékvese-
vel  betegség 

igazolt, kezelés 
mellett a beteg 
csak ritkán (az 

id  <25%-
ában) tünet- és 
panaszmentes 
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9.6. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a gonádok megbetegedéseiben 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-5% 6-10% 11-15% 

Kórel zmény 

Laboratóriumi 
vizsgálatokkal (is) 

igazolt gonád-
betegség, 

tünetmentesség 

Laboratóriumi 
vizsgálatokkal (is) 

igazolt gonád-
betegség, 

tünetmentesség, 
enyhe tünetek, 

gyógyszeres kezelés 
nem feltétlenül 

szükséges 

Laboratóriumi 
vizsgálatokkal (is) 

igazolt gonád-
betegség, középsúlyos 
tünetek, gyógyszeres 

kezelés feltétlenül 
ajánlott 

Laboratóriumi 
vizsgálatokkal (is) 

igazolt gonád-betegség, 
kifejezett tünetek, a 

hormonális 
rendellenességb l 

következ  infertilitás, 
gyógyszeres kezelés 
feltétlenül ajánlott 

Fizikális 
vizsgálattal 
kimutatható 
rendellenesség 

Nincs Nincs 
Külvizsgálattal 

észlelhet  enyhe 
alkati rendellenesség 

Kifejezett alkati 
rendellenesség és/vagy 

abnormális 
testsúly/testmagasság 

 
9.7. táblázat Az egészségkárosodás értékelése a metabolikus csontbetegségekben* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-3% 4-5% 

Kórel zmény 

Oszteoporózisnak 
megfelel  

kórel zmény, kezelés 
nem szükséges 

Oszteoporózisnak 
megfelel  kórel zmény, 

kezelés szükséges 

Súlyos oszteoporózisnak 
megfelel  kórel zmény, 

terápia-refrakter 

Objektív vizsgálatok 
eredményei 

Korábban abnormális 
DEXA**-eredmény, 

a jelenlegi  
t-score  -1 

Korábban abnormális 
DEXA-eredmény, a 

jelenlegi  
t-score -1 és -2 közötti 

Korábban abnormális DEXA-
eredmény, a jelenlegi  

t-score  -2 

* A csonttörésekb l, illetve -deformitásokból származó funkciócsökkenés a megfelel  szervrendszernél értékelend . 

** Csonts r ség mérés 
 
9.8. táblázat Az egészségkárosodás értékelése diabetes mellitusban* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-4% 5-9% 10-14% 15-28% 

Kórel zmé
ny 

Az 
anamnézisben 

laboratóriumilag 
igazolt, azóta 

azonban 
megsz nt IGT 

(kóros 
cukortolerancia) 
vagy DM, ami 
jelenleg sem 
diétás, sem 

gyógyszeres 
kezelést nem 

igényel 

Laboratóriumilag 
igazolt DM, ami 
egyetlen per os 
gyógyszerrel 

és/vagy diétával 
kezelhet  

Laboratóriumilag 
igazolt DM, ami 

az el írt diéta 
betartása mellett 
napi 2-3 x adott 

per os 
gyógyszerrel 

és/vagy napi 1-2 x 
adott inzulinnal 
egyensúlyban 

tartható 

Laboratóriumilag 
igazolt DM, ami 
jelent s diétás 
megszorítások 

mellett > 4 per os 
antidiabetikum, 

vagy oralis 
antidiabetikum 

mellett 
intenzifikált 

inzulin-kezelést 
tesz szükségessé, 
összességében jól 

kontrollált 

Laboratóriumilag 
igazolt DM, amit 
az el írt szigorú 
diéta betartása 

mellett a 
különböz  

kezelési 
rendszerek 

egyikével sem 
lehetett jól 
beállítani 

HbA1c (%) < 6,0 6,0-6,5 6,6-8,0 8,1-10 >10 
HbA1c 
(mmol/mol) < 42 43-48 49-65 66-85 >85 

* A diabetes mellitus szöv dményeib l származó egészségkárosodás a megfelel  szervrendszereknél értékelend . 
Visus és látótérkárosodás nélkül fennálló retinopathia esetén a fenti értékek 10%-kal emelend k. 
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10.  Vizeletkiválasztó- és elvezet  szervek károsodásának értékelése 
 
10.1. táblázat Az egészségkárosodás értékelése vese és fels  húgyúti károsodások és 
daganatok esetén 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0% 1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 
Kórtörténet Képi vizsgálattal, vagy objektív funkciózavarral igazolva 

Vese és uréter 
fejl dési 
zavarok 

Teljesen 
korrigálva 

Részlegesen 
korrigálva 

Egyik vesében 
közepes tágulat, 

lényeges 
vesefunkció romlás 

nélkül 

Egyik vesében 
jelent s, vagy 
mindkett ben 

közepes tágulat 
mérsékelt fokú 

vesefunkció 
romlással 

Össz vesefunkció 
romlás, kreatinin 
500 mmol/l felett 

K betegség 

Eltávolított 
vagy spontán 
kiürült vese 

vagy uréter k , 
funkcióromlás 

nélkül 

Recidiváló 
k képz dés 
vesefunkció 

romlás nélkül 

Tüneteket okozó 
reziduális k  a 
húgyutakban, 

enyhe vesefunkció 
romlás 

Reziduális k  
vesefunkció 

zavarral, 
kreatinin 

200-500 mmol/l 

K betegség 
jelent s 

vesefunkció 
besz küléssel, 
kreatinin 500 
mmol/l felett 

Vese-
gyulladások 

Gyógyult 
gyulladás 

vesefunkció 
romlás nélkül 

Egy vese 
idült 

gyulladása 
megtartott 
funkcióval, 

hypertoniával 

Egy vese részleges 
zsugorodása 

hypertoniával, 
izotóp vizsgálattal a 
funkció 30% alatt, 
kreatinin clearance 

30-59 ml/min 

Mindkét vese 
zsugorodása 

hypertoniával, 
kreatinin 

200-500 mmol/l 
között, kreatinin 
clearance 15-29 
ml/min között 

Mindkét vese 
zsugorodása 

hypertoniával és 
vesefunkció 
romlással, 
kreatinin  

500 mmol/l felett, 
clearance 15 
ml/min alatt 

Vese-
elégtelenség 

eGFR* 
kreatitin 

clearance > 90 
ml/min 

eGFR 
kreatitin 

clearance 60-
89 ml/min 

Kreatinin < 200 
mmol/l 

eGFR kreatitin 
clearance 30-59 

ml/min 

Kreatinin 200-
500 mmol/l, 

eGFR kreatinin 
clearance 15-29 
ml/min között 

Kreatinin > 500 
mmol/l, 

eGFR kreatinin 
clearance < 15 
ml/min, vagy 

dializált 
Krónikus 
dialízis    Szükséges Heti 2-3 

alkalommal 

Vese-
transzplantáció    

Jól m köd  vese, 
fenntartó 
kezeléssel 

Besz kült 
vesefunkció, idült 

kilök dési 
reakció 

* Glomeruláris filtrációs ráta 
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10.2. táblázat Vesedaganatok, hólyagdaganat, prosztatarák értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 80%- 

Vesedaganatok 
Egy vese 
daganatos 
elvesztése 

Maradék vesében 
enyhe 

funkciókárosodás 
 

Eltávolított 
vesedaganat 

kemoterápia után 
1-3 évvel 

Eltávolított 
vesedaganat 

kemo- és 
radioterápia és 
utána 1 évvel, 

multiplex 
áttéttel, vagy 

súlyos 
vesefunkció 
károsodással 

Hólyagdaganat  Recidiváló 
felületes daganat 

Izominvazív, de 
szerven belüli 

hólyagrák, 
csonkoló m tét 

után, hólyagfunkció 
tükrében 

Hólyag 
eltávolítással 

kezelt 
izominvazív 
hólyagrák, 

kemoterápia után 
1-3 év 

Kemo- és 
radioterápia és 
utána 1 évvel, 

multiplex 
áttéttel, vagy 

súlyos 
vesefunkció 
károsodással 

Prosztatarák Gyógyult, 
tünetmentes 

Gyógyult 
inkontinenciával 
napi 500 ml-nél 

kisebb 
vizeletvesztéssel 

Gyógyult 
inkontinenciával 
napi 500-1000 ml 
vizeletvesztéssel 

Prosztatarák 
részleges, vagy 

teljes 
inkontinenciával, 
vagy sz külettel, 
kemoterápia után 

1-3 év 

Kemo- és 
radioterápia és 
utána 1 évvel 
áttéttel, vagy 

súlyos 
vesefunkció 
károsodással 

Balesetes 
vesesérülés 

Egy vese 
elvesztése     
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10.3. táblázat Károsodást okozó hólyag- és prosztata betegségek értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értéke  0% 1-10% 11-20% 21-30%* 

Kórtörténet Képi vizsgálattal, objektív funkciózavarral, urodinámiával igazolva 

Hólyagsipolyok** Teljesen korrigálva Részleges korrekció 
Nem korrigálható 

sipoly, 
funkciózavarral 

Nem korrigált 
sipoly, enyhe 
vesem ködési 

zavarral 

Neurogén hólyag Gyógyszeresen 
korrigálva 

Gyógyszeresen és 
önkatéterezéssel 

korrigálva 

Reziduális 
inkontinencia, napi 

500-1000 ml 

Inkontinencia 1000 
ml felett 

N i inkontinencia M téttel korrigálva 

Nem korrigálható 
inkontinencia 500 ml-

nél kisebb napi 
vizeletvesztéssel 

Vizeletvesztés napi 
500-1000 ml között 

Teljes inkontinencia, 
napi 1000 ml felett 

Férfi inkontinencia  
Inkontinencia 500 ml-

nél kisebb napi 
vizeletvesztéssel 

Inkontinencia 500-
1000 ml napi 

vizeletvesztéssel 

Teljes inkontinencia 
napi 1000 ml felett 

Vizelet elterelés  Kontinens, bélb l 
készült m hólyag 

Jól m köd  
vizeletes stoma, 
vagy részlegesen 

kontinens 
bélhólyag 

Részlegesen 
inkontinens 

bélhólyag, rosszul 
m köd  vizeletes 

stoma 

Benignus prosztata 
hiperplázia*** 

Gyógyszeresen 
kezelt, enyhe 
panaszokkal 

Gyógyszeresen, vagy 
m tétileg kezelt, enyhe 

tünetekkel és 
inkontinenciával 

Gyógyszeresen, 
vagy m tétileg 

kezelt, reziduális 
tünetekkel, 

inkontinenciával 

M tétileg kezelt, 
inkontinenciával, 
és/vagy állandó 

katéterrel 

Idült prosztata 
gyulladás*** 

Gyógyszeresen 
kezelt 

Gyógyszeresen kezelt, 
panaszokat okoz - - 

Húgycs sz kület*** Kezelt, tünetmentes Kezelt, évente kiújuló 
panaszok 

Évente többször 
kiújuló panaszok, 

és/vagy 
epicystostoma 

Húgycs sz kület 
jelent s 

inkontinenciával 

* Vesem ködési elégtelenség esetén az arra vonatkozó százalékkal kombinálva. 
** Hólyagsipoly önmagában 10-15%-os egészségkárosodást eredményez. 
*** Pszichés tünetek esetén az annak megfelel  értékkel kombinálva. 
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10.4. táblázat A férfi nemi szervek károsodásainak értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-4% 5-10% 11-15% 

Penis 

Szexuális funkció 
lehetséges, de az 

erekció, ejakuláció 
korlátozott 

Szexuális funkció és 
erekció megtartott, az 

ejakuláció és 
szenzoros funkció 

károsodott 

Szexuális funkció 
kivihetetlen 

Scrotum Scrotum károsodása, 
ép herefunkciókkal 

Scrotumkárosodás, a 
herék 

elhelyezkedésének 
változásával, a 
herefunkciók 
megtartásával 

Kezelhetetlen 
scrotumbetegség, 

pszichés 
károsodásokkal* 

Testis, epididymis 
 anatómiai elváltozás 
 hormonális elváltozás 
 seminalis károsodás 
 gyógykezelés 

 

 
Jelen vannak, de 
szoliter here létezik,  
 
 
 
 
kezelés nem 
szükséges 

 
Jelen vannak, egy 
here létezik, 
kimutatható hormon 
és seminalis 
károsodás, 
 
kezelés szükséges 

 
Primer szexuális 
szervek hiánya 

* Pszichés károsodás értékei a nemi szervek károsodásának értékével kombinálandók. 
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11.  Szülészeti és n gyógyászati károsodások értékelése 
 
11.1. táblázat A n gyógyászati károsodok értékelése 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)  
1-10% 11-15% 16-20% 

   Szeméremtest, hüvely 
 anatómiai eltérés kimutatható kimutatható kimutatható 
 közösülés nem akadályozott nehézséggel nem lehetséges 
 hüvelyi szülés nem akadályozott akadályozott nem lehetséges 
 gyógykezelés folyamatosan nem 

szükséges 
folyamatos folyamatos 

   Méhtest, méhnyak 
 anatómiai eltérés kimutatható kimutatható kimutatható 

teljes nyakcsatorna-elzáródás 
 gyógykezelés folyamatosan nem 

szükséges 
rendszeres 
cervixtágítás 

 

 méhtest 
eltávolítása 

posztmenopauzában menopauza el tt  

   Petefészek, petevezeték 
 károsodás, 

betegség 
kimutatható kimutatható kimutatható 

 petefészek, 
petevezeték 
m ködésének 
hiánya 

értékelése az endokrin károsodás alapján! 

 gyógykezelés folyamatosan nem 
szükséges 

folyamatos kezelés  

 petefészek, 
petevezeték 
eltávolítása 

mindkét oldalon 
posztmenopauzában 

mindkét oldalon 
menopauza el tt 

 

 
 
 

11.2. táblázat A n gyógyászati tumorok értékelése 
 Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)  

1-19% 20-49% 50-79% 80% 

Rosszindulatú 
n gyógyászati 
tumorok 

Több, mint 5 év 
tünetmentesség,  

anatómiai és 
hormonális 

rendellenesség 
alapján 

3-5 év 
tünetmentesség,  

anatómiai és 
hormonális 

rendellenesség 
alapján 

Kemo- és radiotherápia 
után 1-3 évvel 

Kemo- és 
radiotherápia, 

m tét után 1évig, 
áttétképz dés 
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12. Az eml  károsodásainak értékelése 
 

12.1. Táblázat Az eml  rosszindulatú daganatai 
 Az össz-szervezeti egészségkárosodás értéke (%)  

0-19% 20-39% 40-59% 60-80% 

Rosszindulatú 
eml daganatok 

Több, mint 5 év 
tünetmentesség, 

anatómiai 
deformitás* 

keloidképz dés 

3-5 év 
tünetmentesség, 

anatómiai 
deformitás* 

keloidképz dés 

Kemo- és radiotherápia 
után 1-3 évvel 

Kemo- és 
radiotherápia, 
m tét után 1 

évig, 
áttétképz dés 

* Teljes eml eltávolítás oldalanként 5%, másodlagos lymphoedema értékelése az arra vonatkozó táblázat alapján. 
Az egyes kategóriákon belül a szöv dmények súlyossága (b rkárosodás, keloid képz dés, lympoedema stb.) alapján kell 
differenciálni. 
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13.  B rgyógyászati károsodások értékelése 
 
13.1. táblázat Veleszületett vagy krónikus gyulladásos b rbetegségek egészségkárosodásának 
értékelése* 

Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-10% 11-25% 26-50% 51-80% 

Helyi kezelés 
naponta szükséges 

 
 

Helyi kezelés naponta 
szükséges és a tenyéri, 

talpi lokalizáció is 
fennáll 

 
 

Amennyiben a helyi 
kezelés naponta 

szükséges 
 
 
 

Amennyiben a 
helyi kezelés 

naponta szükséges 
és a tenyéri, talpi 

lokalizáció is 
fennáll 

Veleszületett vagy 
krónikus 
gyulladásos 
b rbetegség** 

BSA*** 10% 10%<BSA 25% 25%<BSA 40% BSA>40% 

Lymphoedema I. stádium 
(reverzibilis) 

II. stádium 
(irreverzibilis) 

III. stádium 
(irreverzibilis, 
elephantiasis) 

- 

* Szöv dmény kialakulása esetén az adott szervrendszer funkcionális állapota értékelend . 

** Veleszületett b rbetegségek: Epidermolysis bullosa hereditaria, M. Darier, Hailey-Hailey betegség, Xeroderma 
pigmentosum. 
Krónikus gyulladásos b rbetegség: Allergiás vagy irritativ kontakt dermatitis, Atopiás dermatitis, Psoriasis, Autoimmun 
hólyagos b rbetegség. 
*** BSA: Body surface area = testfelszín százaléka. 

 
 
 
 
 
 

13.2. táblázat Rosszindulatú b rdaganatok értékelése* 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-10% 11-25% 26-50% 51-79% 

Melanoma malignum Több, mint 5 év 
tünetmentesség, 

a lokális károsodás 
függvényében 

Eltávolítás és 
kemoterápia után  

3-5 évig 

Interferon 
kezeléssel, vagy 

kemoterápia, 
immunterápia után 

1-3 évvel 

Interferon 
kezelés vagy 
kemoterápia, 
immunterápia 

alatt  
 
Basalioma és egyéb 
daganatok 
 
 

Több, mint 5 év 
tünetmentesség a 
lokális károsodás 

függvényében 

Recidiváló b rdaganat, 
kiterjedt destruktív 
lokális károsodás 

  

*Áttétképz dés 80% feletti ÖEK 
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13.3. táblázat Krónikus vénás elégtelenség okozta egészségkárosodás értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  0-10% 11-25% 26-40% 41-64% 

Vénás elégtelenség 
foka 

Teleangiectasiak, 
varikózus vénák, 

oedema 

Vénás betegség 
okozta 

b relváltozások 

Vénás betegség okozta 
b relváltozások 

fekéllyel 

Vénás betegség 
okozta 

b relváltozások 
fekéllyel 

Lábszárfekély 
mérete - 

Fekély nélkül, vagy 
10x10 cm-es, vagy 
annál kisebb fekély 

10x10<fekély 20x20 
cm 

Fekély>20x20 cm, 
vagy 

körkörös 
Lábszárfekélyek 
végtagi 
érintettsége 

- Egy lábon 
Mindkét lábon, 

vagy 
egy lábon körkörös 

Mindkét lábon 

Lábszárfekélyek 
száma egy 
végtagon 

- Egy fekélyt l Egy fekélyt l Egy fekélyt l 

Lábszárfekélyek 
fennállásának ideje - 1 évt l 2 évt l 5 évt l 

Kompressziós 
terápia igénye Munkavégzés során Egész nap Egész nap  Egész nap  
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14.  Látószervi károsodások értékelése 
 
14.1. táblázat A látásélesség romlás okozta látószervi károsodás megállapítása százalékban, a 
két szem korrigált látásélessége alapján  
(össz-szervezeti szint  egészségkárosodás = látószervi károsodás %-a x 0,85) 
b/j 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 szeou fé 
1.0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 15 20 20 25 30 30 
0.9 0 0 0 0 0 0 5 10 10 15 20 20 25 30 30 
0.8 0 0 0 5 5 5 10 10 15 15 20 20 25 30 30 
0.7 0 0 5 5 10 10 10 15 15 15 25 25 30 30 30 
0.6 0 0 5 10 10 10 10 15 20 20 25 25 30 40 40 
0.5 0 0 5 10 10 10 15 15 25 25 30 30 35 50 40 
0.4 5 5 10 10 10 15 20 20 25 25 30 30 40 50 50 
0.3 10 10 10 15 15 15 20 25 30 30 40 40 50 50 50 
0.25 10 10 15 15 20 25 25 30 50 50 50 50 60 70 70 
0.2 15 15 15 15 20 25 25 30 50 50 50 50 60 70 70 
0.15 20 20 20 25 25 30 30 40 50 60 60 60 60 90 90 
0.1 20 20 20 25 25 30 30 40 50 60 60 80 90 90 90 
0.05 25 25 25 30 30 35 40 50 60 60 60 90 100 100 100 
szeou 30 30 30 30 40 50 50 50 70 70 90 90 100 100 100 
fé 30 30 30 40 40 40 50 50 70 70 90 90 100 100 100 
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14.2. táblázat Járulékos látószervi károsodások értékelése 
Szembetegség Látószervi károsodás (%) Össz-szervezeti 

egészségkárosodás (%) 
A szemhéjak torzító, funkcionálisan zavaró 
hegesedése, hibás állása 15-20% 13-17% 

Egy szemhéj bénulása, görcse, vagy egyéb 
eredet  ptózisa, ha a szemet teljesen 
elzárja 

30% 26% 

A könnyelvezet  utak elzáródása egyoldali 15% 13% 
A könnyelvezet  utak elzáródása kétoldali 25% 21% 
A szem nagyfokú szárazsága, szaruhártya-
érintettséggel, funkcionális látásromlással 20-40% 17-34% 

Maradandó szaruhártya-elváltozás Visus értékel  tábla szerint 
Myopia 10.0 D felett Visus értékel  tábla szerint 
Kett slátás – fejtartással nem korrigálható 20% 17% 
Kett slátás – csak az egyik szem 
takarásával viselhet  el 30% 26% 

Kett slátás – csak a periférián, legalább 
30°-os területen jó kétszemes látás 10% 9% 

Endokrin exophthalmus könnyezéssel, 
lagophthalmussal, kett s látással 30-50% 26-42% 

Káprázást okozó pupillazavar (mydriasis, 
coloboma, iridodialysis) 10% 9% 

Az egyik szem korrigált aphakiája M lencse beültetés utáni állapot 
Visus értékel  tábla szerint 

Mindkét szem korrigált aphakiája M lencse beültetés utáni állapot 
Visus értékel  tábla szerint 

Retinaleválás m tét után, gyógyulva, teljes 
látással 10-20% 9-18% 

Glaucoma, kompenzált, jó látással  Látóélesség és látótér szerint 
Exenteratio orbitae utáni állapot 30% 26% 
Exenteratio orbitae utáni esetleges 
kozmetikai károsodás 10% 9% 

Kancsalítás (esztétikai károsodás) 5% 4% 
Térlátás, mélységlátás károsodása Visus értékel  tábla szerint 
Színlátás zavara 5-10% 5-9% 
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14.3. táblázat Látópálya érintettsége miatti látótérkiesések értékelése 
Kiesés jellege Látószervi károsodás (%) Össz-szervezeti 

egészségkárosodás (%) 

Homonim hemianopsia 40%, 
Domináns kéz fel l 45% 

34%, 
Domináns kéz fel l 38% 

Bitemporalis hemianopsia 25% 21% 
Binazális hemianopsia 10% 9% 
Homonim kvadránskiesés felül 20% 17% 
Homonim kvadránskiesés alul 30% 26% 
Kétoldali fels  horizontális 
hemianopsia 30% 26% 

Kétoldali alsó horizontális 
hemianopsia 60% 51% 

Hemianopsia és egyszem ség 80% 68% 
 
 
 
 
 
 
 

14.4. táblázat A látótér károsodásainak értékelése a megmaradt látótér alapján 
Az egészségkárosodás %-os értékelése A besz külés jellege 0-9% 10-25% 26-39% 40-59% 60-74% 75-85% 

Koncentrikus 
(kétoldali) látótér-
besz külés 

>60° 55°- 40° 35°- 20° 15° 10° 5° 

Az egyik szemen 
normális látótér, a 
másik szemen 
koncentrikus 

60°- 30° 25°- 5°     

Koncentrikus 
besz külés a másik 
szem hiánya mellett 

  70°- 55° 50°- 30° 25°- 15° 10° 



492 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 4. szám

15.  Hallószervi károsodások értékelése 
 
15.1. táblázat A monaurális halláscsökkenés által kiváltott hallószervi károsodás %-os 
értékelése 

dB/s* % dB/s % dB/s % 
100 0,0 190 33,8 285 69,3 
105 1,9 195 35,6 290 71,2 
110 3,8 200 37,5 295 73,1 
115 5,6 205 39,4 300 75,0 
120 7,5 210 41,2 305 76,9 
125 9,4 215 43,1 310 78,8 
130 11,2 220 45,0 315 80,6 
135 13,1 225 46,9 320 82,5 
140 15,0 230 48,9 325 84,4 
145 16,9 235 50,5 330 86,2 
150 18,8 240 52,5 335 88,1 
155 20,6 245 54,4 340 90,0 
160 22,5 250 56,2 345 90,9 
165 24,4 255 58,1 350 93,8 
170 26,2 260 60,0 355 95,6 
175 28,1 265 61,9 360 97,5 
180 30,0 270 63,8 365 99,4 
185 31,9 275 65,6 370 100,0 

  280 67,5   

* dB/s: a halláscsökkenés az 500, 1000, 2000 és 3000 Hz-en mért halláscsökkenés dB-ben mért értékének 
összesítése. 

 
15.2. táblázat A binaurális halláscsökkenés által kiváltott hallószervi károsodás %-os 
értékelése* 

  Normális Kisfokú Közepes 
fokú Nagyfokú Súlyos 

fokú Süketség 

 dB 0-25 26-40 41-60 61-80 81-90 91- 
Normális 
 0-25 0% 3,8% 8,8% 13,8% 16,3% 16,8% 

Kisfokú 
 26-40 3,8% 22,5% 27,5% 32,5% 35,0% 35,5% 

Közepes 
fokú 41-60 8,8% 27,5% 52,5% 57,5% 60,0% 60,5% 

Nagyfokú 
 61-80 13,8% 32,5% 57,5% 82,5% 85,0% 85,5% 

Súlyos 
fokú 81-90 16,3% 35,0% 60,0% 85,0% 97,5% 98,0% 

Süketség 
 91- 16,8% 35,5% 60,5% 85,5% 98,0% 100% 

* Össz-szervezeti egészségkárosodás = hallószervi károsodás x 0,35. 
Binaurális halláscsökkenés = jobban halló fül %-os értéke x 5-tel + a rosszabbul halló fül %-os értéke, majd ezt az 
értéket osztjuk 6-tal. 
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15.3. táblázat A binaurális halláscsökkenés konvertálása 

Halláscsökkenés (%) 

Össz-szervezeti 
egészségkárosodás 

(%) 

 
Halláscsökkenés  

(%) 
Össz-szervezeti 

egészségkárosodás* (%)
0-1,7 0 50,0-53,1 18 

1,8-4,2 1 53,2-55,7 19 
4,3-7,4 2 55,8-58,8 20 
7,5-9,9 3 58,9-61,4 21 

10,0-13,1 4 61,5-64,5 22 
13,2-15,9 5 64,6-67,1 23 
16,0-18,8 6 67,2-70,7 24 
18,9-21,4 7 70,8-72,8 25 
21,5-24,5 8 72,9-75,9 26 
24,6-27,1 9 76,0-78,5 27 
27,2-30,0 10 78,6-81,7 28 
30,1-32,8 11 81,8-84,2 29 
32,9-35,9 12 84,3-87,4 30 
36,0-38,5 13 87,5-89,9 31 
38,6-41,7 14 90,0-93,1 32 
41,8-44,2 15 93,2-95,7 33 
44,3-47,4 16 95,8-98,8 34 
47,5-49,9 17 98,9-100,0 35 

* Minden esetben a két fülre vonatkoztatott együttes halláscsökkenés értéke alapján számoljuk ki az össz-szervezeti 
egészségkárosodást. 
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15.4. táblázat Az egészségkárosodás értékelése vestibuláris betegségekben 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése 

 0% 1-9% 10-29% 30-49% 50-79% 

Anamnézis 
Id nként 

bizonytalanság 
érzés 

Ingadozás, néha 
rövid ideig tartó 

forgó jelleg  
szédülés, 

vegetatív tünetek 
nélkül 

Szédülés, 
fülzúgás, egy 

oldal felé kitérés, 
otthoni 

tevékenységet 
segítséggel tudja 

elvégezni 

Gyakran ismétl d  
forgó jelleg  

szédülés, 
halláscsökkenés, a 
mindennapi élet 
tevékenységét az 

önellátás 
kivételével nem 

tudja ellátni 

Tartósan fennálló 
járásképtelenség, 

hányinger, 
hányás, 

tájékozódási 
zavar, önellátásra 

képtelen 

Nystagmus Nystagmus 
nincs 

Pozicionális 
vertigó, 

pozicionális 
nystagmus lehet 

A roham alatt 
harmonikus 
tünetcsoport 
kimutatható 

Roham alatt 
kimutatható 

Roham alatt 
kimutatható 

Mozgás-
koordinációs 
vizsgálatok 

Normális járás, 
mozgás-

koordinációs 
zavar nincs 

Bizonytalan 
járás, abnormális 

Romberg-ek 

Bizonytalan 
járás, abnormális 

Romberg-ek, 
mozgás-

koordinációs 
zavarok 

Nehézség a 
segítség nélküli 

járásnál 

Segítséggel is 
nehezen tud járni 

Labyrint 
ingerléses 
vizsgálatok 

Normális 

Calorikus 
vizsgálat, 

egyoldali eltérést 
mutathat 

Abnormális 
calorikus válasz, 
ENG*, VNG** 

abnormális 

Abnormális 
calorikus válasz, 
ENG*, VNG** 

abnormális 

Abnormális 
calorikus válasz, 
ENG*, VNG** 

abnormális 

Hallás-
csökkenés 

Halláscsökkenés 
nincs 

Halláscsökkenés 
nincs 

Halláscsökkenés 
esetleg 

kimutatható 

Halláscsökkenés 
kimutatható 

Halláscsökkenés 
nagyfokú 

Gyógyszeres 
kezelés Szükséges lehet Szükséges lehet Szükséges lehet Szükséges lehet Szükséges 

M téti 
kezelés vagy 
beavatkozás 

  

Labyrintitis, 
perilymphatikus 

fistula esetén 
szóba jöhet 

Acustikus 
neurinománál 

szükséges 

Menier-
betegségnél 

szükséges lehet 

* ENG: elektronystagmographia 
** VNG: videonystagmographia 
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15.5. táblázat Beszédkárosodás értékelése 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás %-os értékelése  

0-4% 5-10% 11-20% 21-30% 

Hallhatóság 

A hangképzés 
megfelel  

intenzitású, néha ez 
er feszítésbe kerül 

Napi tevékenységhez 
megfelel , fokozott 
hanger  kifejtésre 

képtelen 

Csak átmenetileg tud 
megfelel  hanger t 

produkálni 

Kommunikációhoz 
szükséges 
hanger t 

produkálni 
képtelen 

Érthet ség 

Napi 
tevékenységhez 

szükséges 
artikuláció, 

esetenként ez 
akadályozott 

Napi artikulációs 
tevékenység 
megtartott, 

pontatlanság, 
nehézség lehet 

Nehezen érthet  
beszéd, artikulációs 

zavar 

Nincs vagy 
minimális 

beszédartikuláció 

Hatásosság 

Folyamatos, 
megfelel  

sebesség , ritmusos 
beszéd, néha 

bizonytalansággal 

Nehézkesség, 
akadozottság, 

bizonytalanság 

A beszéd ritmustalan, 
nehezen érthet  

Mindennapi 
élethez szükséges, 

folyamatos 
beszédre képtelen 

 
 

Az egészségi állapot meghatározásának módszere 
 
1. Az egészségkárosodás értékelése szervrendszerenként, illetve betegség csoportonként 
történik. 
 
2. Az értékelés alapját a különböz  egészségügyi dokumentumok (kórházi zárójelentések, 
szakorvosi leletek, a laboratóriumi, a képalkotó, és egyéb objektív leletek) és szakért i 
vizsgálat során észlelt aktuális állapot képezik.  
 
3. Alapvet  feladat az adatok hitelességének, esetleges ellentmondásainak a megállapítása. 
 
4. Az egészségkárosodás értékelése akkor megbízható, ha a kérelmez  kivizsgálása, 
gyógykezelése, az orvosi rehabilitációja teljes kör en megtörtént.  
 
5. Az értékel  táblázatok a Funkcióképesség Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi 
Osztályozása (FNO) elvei figyelembe vételével készültek. 
 
6. A skála 0%-os értékét a károsodásmentesség, a 100%-os értéket a teljes károsodás jelenti. 
 
Nincs számottev  egészségkárosodása:     0 – 4 % 
Egészségkárosodása csekély mérték :       5 – 9 % 
Egészségkárosodása kismérték :               10 – 24 % 
Egészségkárosodása közepes mérték :      25 – 49 % 
Egészségkárosodása nagymérték :            50 – 69 % 
Egészségkárosodása közel teljes mérték : 70 – 99 % 
A táblázatok szervrendszer vagy betegség specifikusak. 
A vízszintes sorok tartalmazzák az adott szervrendszerre vagy betegségcsoportra vonatkozó 
súlyossági fokozatokat. 
A függ leges oszlopok az értékelési, diagnosztikai kritériumokból állnak. 
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7. Az egészségkárosodás meghatározása során alapelv, hogy a súlyossági fokozatokon belül 
meghatározott értéktartományon belül a középértékt l kiindulva a kritériumok számának 
figyelembevételével több kritérium megléte esetén az értéktartományon belül a középérték 
felett, míg kevesebb kritérium esetén a középérték alatt kell meghatározni.  
 
8. Több szervrendszert érint  veleszületett vagy szerzett krónikus lefolyású, kedvez tlen 
prognózisú betegséget az FNO elvei alapján, a napi tevékenység korlátozottsága és a betegség 
jellemz  kórlefolyását figyelembe véve kell elbírálni. 
 
9. A 0-4 % közötti károsodást az össz-szervezeti egészségkárosodásnak a kiszámítása és az 
egészségi állapot meghatározásakor nem lehet figyelembe venni. 
 
10. A többszörös károsodások együttes értékelése az alábbi szabály alapján történik.  
 
REK(n-1) >= REK(n) 
 
Számolás: 
 
ÖREK(1)= REK(1) 
ÖREK(2)=ÖREK(1)+(1-ÖREK(1))×REK(2) 
ÖREK(3)=ÖREK(2)+(1-ÖREK(2))×REK(3) 
. 
. 
. 
ÖREK(n)=ÖREK(n-1)+(1-ÖREK(n-1))×REK(n) 
 
Ahol: 
 
n: a 9. pontban meghatározott szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodások 
száma, 
REK(1): a legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás 
REK(2): sorrendben a második legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás 
REK(3): sorrendben a harmadik legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás 
REK(n): sorrendben a legkisebb mérték , a 9. pontban meghatározott szabályok alapján 
figyelembe vett rész-egészségkárosodás 
 
ÖREK(1): megegyezik a legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodással 
ÖREK(2): a legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás és a sorrendben második 
legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás alapján számított összesített rész-
egészségkárosodás 
ÖREK(3): a két legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás és a sorrendben harmadik 
legnagyobb mérték  rész-egészségkárosodás alapján számított összesített rész-
egészségkárosodás 
ÖREK(n): sorrendben a legkisebb mérték , a 9. pontban meghatározott szabályok alapján 
figyelembe vett rész-egészségkárosodás (REK(n)) és az eggyel el tte lév  összesített rész-
egészségkárosodás (ÖREK(n-1)) alapján számított összesített rész-egészségkárosodás 
 
Az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke egyenl  az összes, a 9. pontban meghatározott 
szabályok alapján figyelembe vett rész-egészségkárosodásnak a fenti szabály alapján 
összesített rész-egészségkorosodásával (ÖREK(n)). 
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Szervezeti egység:  ……………………                                                      Iktatószám:…………………………..
                                          
Szakért :………………………….. 

 
A rehabilitálhatóság min sítésének foglalkozási szempontjai 

 

 
Név: …………………..………….… születési id :……………….anyja neve:……………………………… 
 
  
 

A foglalkozási rehabilitálhatóság alábbi, személyre vonatkozó szempontjai az ellátás iránti igénybejelentés során kitöltött benyújtott iratokban foglaltak, 
valamint a személyes interjú során elmondottak alapján kerülnek min sítésre.  
Megjegyzés, észrevétel, bemutatott, benyújtott iratok1: 
 
 

 
   
 
 
 
 
…………….…201..  …….hó…….nap. 
                                                                                           ……………………………………….                                                        ……..…………………….    
                                                                                               foglalkozási rehabilitációs szakért                                                                        ügyfél 

 

 A rehabilitálhatóság min sítésének foglalkozási 
szempontjai 

Foglalkozási rehabilitációra gyakorolt hatás 
 

 
1. 

Foglalkoztatási el zmények 
  

3 2 1 pont X 
 

2. Képzettségi, tanulmányi el zmények                             3 2 1 pont X 
3. Személyes érdekl désének összhangja a 

foglalkoztatási lehet ségekkel                     3 2 1 pont  
4. 

Életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútja 
3 2 1 pont X  

5. Életkora                       3 2 1 pont   
6. 

Mobilitási képessége, lehet sége, lakóhely-munkahely 
3 2 1 pont X  

7. Speciális foglalkoztatási feltételek szükségessége         3 2 1 pont X  
8. 

Munkahelyi terhelhet sége                   3 2 1 pont X  
9. Egyéb hátrányos helyzet  csoporthoz tartozás             3 2 1 pont X  

10. Életmód                3 2 1 pont  
 

11. Egyéb akadályozó korlátozó tényez k            3 2 1 pont X 
 

12. Meglév , felajánlható foglalkozás munkaer piaci
pozíciója                          3 2 1 pont X 

 

13. 
Foglalkoztatási lehet ségek, munkáltatók                      

3 2 1 pont X  

14. 
Térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák     

3 2 1 pont X  

15. Foglalkoztatása esetén igénybe vehet  kedvezmények,
támogatások                           3 2 1 pont   

16. 

A foglalkozási rehabilitálhatóság min sítése 

A foglalkozási rehabilitáció:    Összesen:  45  pont.                     

 
                          …………pont 

                                                 
1 A táblázat mérete szükség szerint növelhet , külön lapon is elkészíthet . 

2. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez
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Alkalmazási szabályok  

a foglalkozási rehabilitálhatóság min sítéséhez 
 
A foglalkozási rehabilitálhatóság min sítése a táblázatba foglalt szempontrendszer segítségével 
történik, az 1-15. sorszám alatt felsorolt szempontokra adott 1, 2, 3 pontszámok, illetve X 
segítségével, az alábbiak szerint:  
 

Amennyiben az adott szempont a foglalkozási rehabilitációt nem korlátozza: 3 pont.                
El reláthatóan nem akadályozza a foglalkozási rehabilitáció folyamatának sikeres 
lebonyolítását. Ezen szemponttal kapcsolatban nincs szükség segítésre, támogatásra, 
szolgáltatás igénybevételére.  
 
Amennyiben az adott szempont alapján a foglalkozási rehabilitációhoz kevés segítség, 
támogatás szükséges: 2 pont. 
El reláthatóan a foglalkozási rehabilitáció sikeres lebonyolításához egy szolgáltatás és/vagy 
egy támogatás igénybevétele szükséges és elégséges. 

 
Amennyiben az adott szempont alapján a foglalkozási rehabilitációhoz jelent s segítség, 
több szolgáltatás és/vagy támogatás igénybevétele szükséges: 1 pont. 
El reláthatóan a foglalkozási rehabilitáció sikeres lebonyolításához több szolgáltatás és 
támogatás igénybevétele szükséges. 

 
Amennyiben az adott szempont a foglalkozási rehabilitációt megakadályozza: X. 
El reláthatóan a foglalkozási rehabilitáció sikeres lebonyolítása segítéssel, szolgáltatások, 
támogatások nyújtásával sem valósítható meg. FIGYELEM! Amennyiben egyetlen 
szempontnál is az értékelés során X kerül jelölésre, akkor a foglalkozási rehabilitáció nem 
javasolható! A 3.; 5.; 10.; 15. szempontok nem értékelhet ek kizáró tényez ként. 

 
A 15 szempontra legfeljebb 45 pont adható. Amennyiben a pontszámok összege eléri vagy 
meghaladja a 17 pontot, akkor a foglalkozási rehabilitáció javasolt, amennyiben 17 pontnál 
kevesebb az összeadott pontszám, vagy egy szempontnál kizáró tényez  (X) került megjelölésre, 
akkor a foglalkozási rehabilitáció nem javasolt.   
 
A 16. sorban kell összesíteni a pontokat és ennek megfelel en min síteni a megváltozott 
munkaképesség  személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény 3. § (2) bekezdése szerint, hogy a foglalkozási rehabilitáció JAVASOLT vagy NEM 
JAVASOLT. 
 
A megjegyzés, észrevétel táblázat szükség szerint növelhet  és külön lapon is elkészíthet , ide az 
ügyfél is és a foglalkozási rehabilitációs szakért  is tehet megjegyzést, észrevételt, de minden 
esetben alá kell írniuk. 
 
Az ügyfél figyelmét el re fel kell hívni arra, hogy az általa elmondottak, rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján történik meg a foglalkoztathatóságának min sítése és ezzel kapcsolatosan minden, 
a megítéléshez szükséges tájékoztatást a valóságnak megfelel en kell megadnia. 
 
A rehabilitálhatóság min sítésének foglalkozási szempontjainál figyelembe veend  
körülmények, feltételek: 
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1. Foglalkoztatási el zmények értékeléséhez:  
a) statikusak – ugyanazt, vagy ugyanazt a néhány készséget terhel  tevékenységet 
végzett (ez piacképes / nem piacképes), 
b) dinamikusak – változatos, összefügg , egymásra épül  tevékenységek, sokrét  
terhelés (vannak benne piacképes elemek), 
c) dinamikus, összefüggéstelen – többféle, egymástól független tevékenység (vannak 
benne piacképes elemek), 
d) átlagostól eltér  munkaszervezési, illetve munkakörülmények (önkéntes munka, 
változó munkahely, több m szakos munkarend), 
e) nincs mértékadó munkaer -piaci el zmény, 
f) közösségi (alkalmazotti) munkaer -piaci tapasztalata van / csak családi 
vállalkozásban dolgozott / önállóan dolgozott, 
g) személyes közrem ködés nélküli jövedelemszerzési lehet sége van, 
h) legalább 1 évig ellátott munkatevékenységek (nem munkaviszonyok is!). 
 

2. Képzettségi, tanulmányi el zmények értékeléséhez:  
a) iskolai végzettség szintje, 
b) szakképzettség(ek), 
c) szakmaváltások száma eddigi élete során, 
d) feln tt életében szerzett képzettségek szintje, száma, 
e) feln tt életében elért végzettség szintje, 
f) jártasságok (hobby is).    
 

3. Személyes érdekl désének összhangja a foglalkoztatási lehet ségekkel:               
a) érdekl dési körök feltérképezése, 
b) szabadid s tevékenységek megismerése, 
c) önismeret szintjének felmérése, 
d) jöv kép meglétének vizsgálata, 
e) munkavállaláshoz kapcsolódó elvárások, attit dök tisztázása, 
f) motiváltság felmérése. 
 

4. Életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútjának értékeléséhez:  
a) általában: van-e aktuális képe, ismerete a munka világáról, illetve reális önértékelése, 
b) folyamatos munka, rövid távollét a munkaer piactól, 
c) folyamatos munka, utoljára hosszú távollét a munka világától (több mint 2 év), 
d) instabil foglalkoztatási helyzet, sok munkahely, hosszabb-rövidebb id vel tarkítva, 
vagy többségében támogatott el zmények (alkalmi munka is), 
e) még nem dolgozott. 

                                   
5. Életkora: 

a) 45 év feletti életkor – az el z  feltételek negatív elemeinek túlsúlya esetén – 
akadálynak tekinthet , 
b) 50 éves kor felett id söd  – akadályozó tényez , 
c) 25 év alatti (fels fokú végzettség: 30 év alatti) életkor – gyakorlat hiányában – 
hátrány. 

 
6. Mobilitási képessége, lehet sége, lakóhely-munkahely:   

a) tömegközlekedési lehet ség – objektív – megléte, 
b) tömegközlekedési lehet ség igénybevételének képessége (fizikai, anyagi), 
c) személygépkocsi van / nincs, 
d) ha van: munkába járásra használható, finanszírozása gondot okoz / nem okoz gondot, 
költségtérítéssel, támogatással megoldható-e? 
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7. Speciális foglalkoztatási feltételek szükségessége:      
a) foglalkoztatása során speciális feltételeket igényel-e (környezet, segít , 
munkaszervezés akadálymentesítés, vagy egyénre szabott segédeszközzel is megoldható 
stb.), 
b) egyszeri megoldást igényel vagy folyamatosat. 
                                                                 

8. Munkahelyi terhelhet sége:                
a) átlagos, felkészítést, segítést nem igényel, 
b) felkészítéssel átlagos, 
c) csak részmunkaid ben, 
d) csak távmunka, bedolgozói jogviszony keretében, 
e) az elérhet  foglalkozásokhoz szükséges készségek egyike vagy többsége miatt csak 
id legesen terhelhet  (napi 4 órát el nem ér en), 
f) piaci viszonyok között / szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatható, 
g) csak akkreditált foglalkoztatónál lehetséges a foglalkoztatása, 
h) csak különleges körülmények és egyéni er feszítések árán foglalkoztatható. 

 
9. Egyéb hátrányos helyzet  csoporthoz tartozás:   

a) pályakezd , 
b) nemzeti kisebbséghez tartozó, 
c) kisgyermekes (különösen, ha gyermekeit egyedül neveli), 
d) alulképzett, 
e) tartós munkanélküli, 
f) régóta (legalább 2 éve) inaktív, 
g) keres  tevékenységet soha sem folytatott. 
 

10. Életmód:  
a) összességében támogató / nem támogató, 
b) sport, más rendszeres hobby tevékenység, 
c) káros szenvedélyek, 
d) társadalmi kapcsolatok (valamilyen csoport tevékeny tagja, résztvev je). 
 

11. Egyéb akadályozó korlátozó tényez k:     
a) Van / nincs. 
Az egyéni, személyes élethelyzet feltárása során olyan sajátos, egyedi körülmények, 
élethelyzetek vehet ek figyelembe, amelyek a többi szempontban nem jeleníthet ek meg, 
vagy nem kell  súllyal. Itt kell figyelembe venni a cselekv képességet korlátozó 
gondnokság tényét is. A figyelembe vett körülmények, szempontok tételes felsorolása 
szükséges! 

. 
12. Meglév , felajánlható foglalkozás munkaer piaci pozíciója:   

a) a rehabilitációt követ en egyetlen munkakör, kevés munkakörben gyakorolható 
szakma, vagy széles körben, többféle foglalkozásban hasznosítható képzettség, 
kompetencia segíti / nem akadályozza az elhelyezkedést, 
b) az adott foglalkozás(ok), munkakör(ök) egy éven belüli forgalmi adatai az érintett 
kirendeltségen, illetve a közlekedéssel elérhet  térségekben, 
c) a foglalkozás gyakorlásának a lehet ségei 
 ca) munkavállalóként, 
 cb) vállalkozásban (a vállalkozás t keigényes, kevésbé, egyáltalán nem az), 
 cc) közszférában és a gazdasági szférában, közfoglalkoztatásban egyaránt, 
 cd) közszférában és a nonprofit szférában, 
 ce) csak közfoglalkoztatásban. 
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13. Foglalkoztatási lehet ségek, munkáltatók:    

a) nyílt munkaer piacra való bekerülés lehet sége, közvetlen elérhet ség lehet sége 
adott, szolgáltatással biztosítható, 
b) csak akkreditált – védett – munkáltatónál, 
c) közfoglalkoztatásban történ  foglalkoztatással. 
                             

14. Térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák:     
a) a piac jellegzetességei: dinamikus, megújulni képes, vagy statikus, függ  (jellemz en 
betanított munka és bérmunka), 
b) van-e a térségnek saját növekedési potenciálja, 
c) a munkanélküliségi ráta aktuálisan és az el z  évben (tendencia), 
d) adott pozíciójú munkanélküli (álláskeres ) elhelyezési esélyei (átlagos id ), 
e) a helyi munkaer -prognózisok jelzései, a foglalkoztatók száma, jellege, 
f) van-e a térségben húzó ágazathoz tartozó tevékenység (munkaer igények jellemz je), 
g) van-e folyamatban az adott személy számára potenciális munkakínálatot jelent  
beruházás (mérete, munkaer igény összetétele), 
h) van-e ismert projekt, aminek következménye jelent s foglalkoztatás-b vüléssel jár, 
i) lehet-e a térség foglalkoztatási szerkezetében jelent s kedvez tlen változásra 
számítani, 
j) közfoglalkoztatási lehet ségek (folyamatban lév , induló, országos, térségi, helyi 
közmunkák). 
 

15. Foglalkoztatása esetén igénybe vehet  kedvezmények, támogatások: 
a) Javíthatják munkaer piaci pozícióját / nem relevánsak az adott személy 
vonatkozásában a térség munkáltatóinál 
 aa) foglalkoztatási támogatások igénybe vehet ek, 

 ab) adókedvezmények igénybe vehet ek, 
 ac) rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól mentesítés, 
 ad) rehabilitációs kártya nyújtotta kedvezmények igénybevétele. 

b) Munkaer piaci programba történ  bevonás és azon belüli támogatás lehet sége. 
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Szervezeti egység:  ……………………                                                        Iktatószám:…………………………..
                                                       
Szakért :………………………….. 

 
 

Szociális szempontok a foglalkozási rehabilitálhatóság min sítéséhez 
 
 
Név: …………………..………….… születési id :……………….anyja neve:……………………………… 

 
 

A foglalkozási rehabilitálhatóság alábbi, személyre vonatkozó szempontjai az ellátás iránti igénybejelentés során benyújtott iratokban foglaltak, valamint a 
személyes interjú során elmondottak alapján kerülnek min sítésre.  
Megjegyzés, észrevétel, bemutatott, benyújtott iratok1: 
 
 
 
…………….…201..  …….hó…….nap. 
                                                                                           ……………………………………….                                                      ……..…………………….    
                                                                                                     szociális szakért                                                                                         ügyfél 

 

 
 

 Szociális szempontok a 
foglalkozási  rehabilitáció 
min sítéséhez 
 

A szociális rehabilitálhatóság mértéke, a foglalkozási rehabilitációra gyakorolt hatása 
 

  
 

1.  Önellátás, önkiszolgálás szociális háttere                                                                                                                     
3 2  1   pont   

2.  Napi feladatok ellátása 
 3 2  1   pont  

3.  Kommunikáció 
 3 2 1 pont  

4. Motiváció, attit dök                  
3 2 1 pont  

5.  Életvezetés, önálló életvitel 
 3 2 1 pont   

6. Probléma megoldási képesség,  
 alkalmazkodás a változáshoz 
 
  3 2 1 pont   

7. Mobilitás 
 3 2 1 pont X 

8.  Érzelmi kapcsolatok                     
   3 2 1 pont   

9. 
Családi kapcsolatok, közösségi kapcsolatok 

3 2 1 pont  
10.  Családtagok ellátása 

3 2 1 pont X  
11. A foglalkozási rehabilitálhatóság min sítése a szociális 

szempontok alapján 
A foglalkozási rehabilitáció: Összesen maximum:  

30 pont  
 
 
 
                         
..............……………..…pont

 
 
 
                                                 
1 A táblázat mérete szükség szerint növelhet , külön lapon is elkészíthet . 

3. melléklet a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelethez
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A foglalkozási rehabilitálhatóság szociális szempontú min sítésének 

alkalmazási szabályai 
 
 
A foglalkozási rehabilitálhatóság szociális szempontú min sítése a táblázatba foglalt 
szempontrendszer segítségével történik, az 1-10. sorszám alatt felsorolt szempontokra adott 1; 
2; 3 pontszámok, illetve X segítségével az alábbiak szerint: 
 
Foglalkozási rehabilitációját szociális szükséglet nem korlátozza:    3 pont                      
Foglalkozási rehabilitációjához szociális rehabilitáció szükséges, kevés segítséget, 
támogatást igényel :  2 pont 
Foglalkozási rehabilitációjához szociális rehabilitáció szükséges, jelent s segítséget, 
támogatást igényel :   1 pont 
A foglalkozási rehabilitáció szociális rehabilitáció mellett sem valósítható meg :   X.                                
 
FIGYELEM! Amennyiben egyetlen szempontnál is az értékelés alapján X kerül bejelölésre, 
akkor a foglalkozási rehabilitáció nem javasolható. 
Az 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 8.; 9. szempontok nem értékelhet ek kizáró tényez ként. 
 
A 10 szempontra maximálisan 30 pont adható. Amennyiben a szociális rehabilitációs 
szükségletekre adott pontszámok összege eléri, vagy meghaladja a 12 pontot, akkor a 
foglalkozási rehabilitáció javasolt, amennyiben 12-nél kevesebb az összeadott pontszám, vagy 
egy szempontnál kizáró tényez , X kerül megjelölésre, akkor a foglalkozási rehabilitáció nem 
javasolt.   
 
A 11. sorban kell összesíteni a pontokat és annak megfelel en min síteni a megváltozott 
munkaképesség  személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 3. § (2) bekezdése szerint, hogy a foglalkozási rehabilitáció JAVASOLT, vagy 
NEM JAVASOLT. 
 
A megjegyzés, észrevétel rész szükség szerint növelhet  és külön lapon is elkészíthet , ide az 
ügyfél is és a szociális szakért  is tehet megjegyzést, észrevételt, de minden esetben alá kell 
írniuk. 
Az ügyfél figyelmét el re fel kell hívni arra, hogy az általa elmondottak és rendelkezésre 
bocsátott adatai alapján történik meg a szociális rehabilitációs szükséglet és a foglalkozási 
rehabilitáció min sítése és ezzel kapcsolatosan minden, a megítéléshez szükséges 
tájékoztatást a valóságnak megfelel en adjon meg. 

 
A foglalkozási rehabilitálhatóság min sítésének szociális szempontjai 

 
1. Önellátás, önkiszolgálás szociális háttere:   

a) okoz-e problémát az önellátás, önkiszolgálás (van-e ehhez segítsége), 
b) étel elkészítése, elfogyasztása (van-e lehet ség az étel elkészítésére, meg tudja-e 
vásárolni az alapanyagokat),  
c) megfelel  táplálkozás (rendszeres étkezése biztosított-e, megfelel -e számára), 
d) testápolás, tisztálkodás (biztosított-e a tisztálkodás lehet sége, van-e igénye erre),  
e) kontinencia (gondozott-e az inkontinenciája), 
f) öltözködés (ruházatának megfelel sége, állapota, tisztasága, az ügyfél megjelenése). 
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2. Napi feladatok ellátása:  
a) napi otthoni feladatok végzése (önállóan vagy segítséggel), 
b) napi feladatok tervezése, szervezése, 
c) háztartási teend k ellátása, 
d) ételkészítés, 
e) házi munka, 
f) háztartási eszközök használata. 

 
3. Kommunikáció:  

a) kommunikáció létrehozása (adekvát, vagy inadekvát verbális és nonverbális 
üzenetek), 
b) kommunikáció megértése (verbális, nonverbális üzenetek), 
c) helyzetnek megfelel  kommunikáció, 
d) társadalmi szerepnek megfelel  kommunikáció, 
e) beszéd érthet sége, 
f) kommunikációhoz igényelt segítség, 
g) kommunikációs segédeszközhöz való hozzájutás lehet sége. 

 
4.  Motiváció, attit dök: 

a) saját helyzet megítélése, 
b) rendelkezik-e jöv képpel, 
c) a változtatás lehet ségének elfogadása, 
d) a foglalkozáshoz való viszonyulás, szemlélet, hozzáállás, 
e) motivációt segít , akadályozó tényez k, 
f) a munkahelyi beilleszkedést segít  vagy akadályozó tényez k. 

 
5. Életvezetés, önálló életvitel: 

a) pénzbeosztás, 
b) a mindennapok önálló irányítása, 
c) önálló ügyintézés, 
d) önálló döntéshozatal,  
e) önrendelkezés, 
f) különböz  családi és társadalmi szerepek megfelel  m ködése. 
 

6. Probléma megoldási képesség, alkalmazkodás a változáshoz:  
a) probléma felismerése, elemzése, megoldása,  
b) a választott problémamegoldás végrehajtása, 
c) probléma megoldási ismeretek alkalmazása új helyzetekben, 
d) rugalmas alkalmazkodás a változásokhoz. 

 
7. Mobilitás: 

a) helyváltoztatás akadályozottságának felmérése (állandó vagy id szakosan fennálló),  
b) lakás akadálymentessége, 
c) lakókörnyezet akadálymentessége, 
d) szállítóeszköz használatának szükségessége, 
e) támogató eszközhöz való hozzájutás,  
f) szükséges-e a speciális akadálymentesítés, 
g) megteremthet -e a speciális akadálymentesítés, 
h) a tömegközlekedésben való részvételt akadályozó egyéb tényez k. 
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8. Érzelmi kapcsolatok: 
a) érzelmi funkciók, 
b) érzelemvilág megfelel sége, szabályozottsága, 
c) érzelmi labilitás, érzelmi stabilitás, 
d) magányosság, elszigeteltség, szegregálódás, izolálódás, 
e) érzelmi kapcsolatok (megfelel , kiegyensúlyozott, konfliktusos). 
 
 

9. Családi, közösségi kapcsolatok: 
a) családi kapcsolatok m ködése,  
b) akadályozó vagy támogató családi kapcsolatok,  
c) a családi kötelékek er ssége, 
d) megoldatlan, súlyos konfliktusok a családban, 
e) közösségi kapcsolatok (tágabb rokonság, szabadid s, vallási közösségek) megléte 
vagy hiánya, 
f) akadályozó vagy támogató közösségi kapcsolatok, 
g) lakókörnyezeti kapcsolatok. 

 
10. Családtagok ellátása: 

a) családtagok száma, 
b) kiskorúak száma, 
c) a vizsgált személy családban betöltött szerepe (eltartott vagy családfenntartó), 
d) a vizsgált személy gondozására, ápolására szoruló családtag/ok.  

 
 

 
 



A nemzeti erõforrás miniszter 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelete
a foglalkozási rehabilitációs szakértõkrõl

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár fel-

adat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5. alcím

tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tör-

vény 28. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység végzésének feltételei

1. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység végzésére az jogosult, aki – a megváltozott munkaképességû

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 27. § (1) bekezdésében

meghatározott feltételeken túlmenõen –

a) cselekvõképes,

b) egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel rendelkezik,

c) a bejelentett szakterületen megszerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik és

d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a szakértõnek rendelkeznie kell

a) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szakterület esetében az adott szolgáltatás nyújtásához jogszabályban elõírt

képesítéssel, és teljesítenie kell a szolgáltatás nyújtásához jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket,

b) a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakterület esetében egyetemi jogi képesítéssel,

c) a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakterület esetében mérnök alapvégzettséggel és az épített környezet

akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítéssel,

d) a 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakterület esetében a tárgyi környezet, a szolgáltatások, illetve az

információs és kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítéssel,

e) a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterület esetében informatikus alapvégzettséggel és a szolgáltatások,

illetve az információs és kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítéssel.

2. § (1) Szakmai gyakorlatként csak a bejelentést megelõzõ 10 évben megszerzett gyakorlatot lehet elfogadni.

(2) A szakmai gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek a jogelõdje a bejelentõt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha

a foglalkoztató jogutód nélkül megszûnt, vagy a szakmai gyakorlatot a bejelentõ nem foglalkoztatottként teljesítette,

a gyakorlatot szerzõdéssel és annak teljesítését igazoló dokumentummal kell igazolni.

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentõ nevét, lakcímét,

a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás idõtartamát.

3. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység végzését a következõ szakterületekre lehet bejelenteni:

a) minõsítés,

b) akkreditáció,

c) rehabilitációs szolgáltatás,

d) foglalkozási rehabilitációs jog,

e) fizikai akadálymentesítés,

f) infokommunikációs akadálymentesítés,

g) informatikai akadálymentesítés.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

1. akkreditáció: a megváltozott munkaképességû személyt foglalkoztató munkáltatók jogszabályban meghatározott

akkreditációjával, illetve a szociális foglalkoztatás engedélyezésével kapcsolatos tevékenység;
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2. fizikai akadálymentesítés: a tárgyi környezet akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességû

személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység;

3. foglalkozási rehabilitációs jog: az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott valamennyi szakterület tekintetében

folytatott, jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenység;

4. infokommunikációs akadálymentesítés: információs és kommunikációs rendszerek akadálymentesítésére irányuló,

a megváltozott munkaképességû személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység;

5. informatikai akadálymentesítés: információtechnológiai eszköz használatához kötött szolgáltatások

akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességû személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló

tevékenység;

6. minõsítés: a külön törvényben meghatározott komplex minõsítés során ellátott foglalkozási rehabilitációs szakértõi

feladatok;

7. rehabilitációs szolgáltatás: a megváltozott munkaképességû személy foglalkozási rehabilitációjára irányuló

szolgáltatás, ideértve a foglalkoztatás keretében nyújtott szolgáltatásokat, továbbá a rehabilitációs szolgáltatásokhoz

kapcsolódó kutatási, szolgáltatásfejlesztési és módszertani tevékenységet is.

2. A bejelentéssel összefüggõ eljárás

4. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenységgel kapcsolatos – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti – bejelentést

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) az 1. melléklet szerinti adatlapon kell

benyújtani.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell

a) a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát,

b) a szakmai gyakorlatot tanúsító igazolást,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító, 8. § szerinti igazolást,

d) a bejelentõ nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.

(3) A bejelentés 5 évre szól. A bejelentés idõtartama alatt benyújtott, a szakterület kibõvítésére irányuló bejelentésben

a (2) bekezdés szerinti dokumentumok közül csak az új szakterülettel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

3. A foglalkozási rehabilitációs szakértõk névjegyzéke

5. § (1) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenységre jogosult személyekrõl nyilvántartást vezet

(a továbbiakban: névjegyzék).

(2) A névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az 1. melléklet a)–b) és f)–j) pontjában foglalt adatok,

b) a 6. § szerinti szüneteltetés kezdõ és záró idõpontja,

c) a bejelentés lejártának idõpontja.

(3) A Hivatal a névjegyzékben szereplõ adatokat a honlapján naprakészen közzéteszi.

(4) A Hivatal a Szolgtv. 28. §-ában foglaltakon túl a névjegyzékbõl törli a szolgáltatót a szolgáltató halála esetén.

(5) A Hivatal a rehabilitációs szakértõnek a névjegyzékbõl való törlésérõl – a névjegyzék módosításával egyidejûleg –

közleményt jelentet meg honlapján.

6. § A foglalkozási rehabilitációs szakértõ a Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését

a kérelem benyújtását követõ kezdõ és záró idõpontjának megjelölésével. A bejelentés idõtartama a szüneteltetés

idõtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés idõtartama a szüneteltetés alatt módosítható.

4. A foglalkozási rehabilitációs szakértõk továbbképzése

7. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértõ köteles legalább 25 óra idõtartamú, a foglalkozási szakértõk képzése érdekében

szervezett továbbképzésen (a továbbiakban: továbbképzés) részt venni

a) a névjegyzékbe vétel idõpontját követõ 1 éven belül, valamint

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követõ év elsõ napjától számítva 3 évenként.
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(2) A 6. § szerinti szüneteltetés idõtartama a továbbképzési kötelezettséget nem érinti.

(3) A foglalkozási rehabilitációs szakértõt törölni kell a névjegyzékbõl, ha továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti.

5. A névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

8. § (1) A foglalkozási rehabilitációs szakértõnek a névjegyzékbe történõ felvétele, a bejelentés megújítása, illetve további

szakterület bejelentése során igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke 5000 Ft.

(2) A díjat a Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történõ

készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(3) A díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történõ

készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel, vagy ezek másolatával kell igazolni.

(4) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés elsõ mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) Az a szakértõ, aki a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi

tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet (a továbbiakban R1.) alapján foglalkozási

rehabilitáció szakterületre kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik, szakértõi tevékenységét 2012. április 30-át

követõen csak a (3) bekezdés szerinti bejelentés alapján folytathatja.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott szakértõ, valamint az a szakértõ, akinek az R1. alapján foglalkozási rehabilitáció

szakterület tekintetében kiadott engedélye 2010. január 1-jét követõen járt le, 2012. április 30-ig az R1. alapján kiadott

engedélyben meghatározott részterületnek – a 2. melléklet szerint – megfelelõ szakterület tekintetében bejelentést

tesz,

a) a bejelentéshez mellékelni kell az R1. alapján kiadott engedély másolatát,

b) a bejelentéshez nem kell mellékelni a szakmai gyakorlattal és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével

kapcsolatos, a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglalt dokumentumokat,

c) a bejelentõnek a 8. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjat nem kell megfizetnie,

d) a Hivatal a bejelentés során nem vizsgálja a szakmai gyakorlatra vonatkozó, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában

foglalt feltétel teljesülését.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti szakértõ olyan szakterületre tesz bejelentést, amely az R1. szerint kiadott engedélyben

meghatározott részterületnek – a 2. melléklet alapján – nem felel meg, a bejelentésre a (3) bekezdéstõl eltérõen az

általános szabályokat kell alkalmazni.

(5) A 2012. június 30-ig névjegyzékbe vett foglalkozási rehabilitációs szakértõ tekintetében a 7. §-ban foglaltakat azzal az

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakértõ elsõ alkalommal a 7. § (1) bekezdés a) pontjától eltérõen a 2012. július

1-jétõl 2012. december 31-ig terjedõ idõszakban köteles a továbbképzésen részt venni.

(6) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez

Bejelentés

a foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatásáról

Szakértõi tevékenység megkezdése

Korábbi bejelentés idõtartamának megújítása

Szakterület kiterjesztése

Adatváltozás bejelentése

a) Név:

b) Lakcím:

c) Születési név:

d) Születési hely: ............................................., születési idõ: ......... év .......................... hó ...... nap

e) Anyja leánykori neve:

f) Telefonszám:

g) Elektronikus levélcím:

h) A szakterület megjelölése:

minõsítés

akkreditáció

rehabilitációs szolgáltatás

foglalkozási rehabilitációs jog

fizikai akadálymentesítés

infokommunikációs akadálymentesítés

informatikai akadálymentesítés

i) Rehabilitációs szolgáltatás szakterület esetén a nyújtott szolgáltatás megnevezése: ...........................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

j) A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:

SZAKKÉPESÍTÉS, VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
A SZAKKÉPESÍTÉST, VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOT

KIÁLLÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE

Kelt: .....................................................................

..........................................................................
bejelentõ aláírása
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2. melléklet a 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelethez

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a szakértõi tevékenység

szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet alapján kiadott engedély szerinti foglalkozási rehabilitációs

részterületek („A” oszlop) e rendelet következõ szakterületeinek („B” oszlop) felelnek meg:

A B

1. A foglalkozási rehabilitáció szabályai, jogi kerete
és támogatási rendszere

Foglalkozási rehabilitációs jog

2. A foglalkozási rehabilitációt segítõ szolgáltatások Rehabilitációs szolgáltatás

3. A megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásának ergonómiai, mûszaki, technikai
körülményei (akadálymentesítés)

1. fizikai akadálymentesítésre irányuló szolgáltatás
esetén: fizikai akadálymentesítés;
2. infokommunikációs akadálymentesítésre irányuló
szolgáltatás esetén: infokommunikációs
akadálymentesítés;
3. informatikai akadálymentesítésre irányuló
szolgáltatás esetén: informatikai akadálymentesítés

4. A megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásának foglalkozás-egészségügyi
szabályai

Rehabilitációs szolgáltatás, minõsítés

5. A megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációja

Akkreditáció

6. A szociális foglalkoztatás Rehabilitációs szolgáltatás, akkreditáció

A Kormány 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozata
az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–2013. évekre vonatkozó
intézkedési tervérõl

1. A Kormány

a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat alapján elkészített,

az e kormányhatározat 1. mellékletét képezõ, az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának

2012–2013. évekre vonatkozó intézkedési tervét, és elrendeli annak végrehajtását;

b) felhívja a minisztereket, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót,

és azt küldjék meg a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszternek;

Felelõs: valamennyi miniszter

Határidõ: 2014. március 31.

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a b) pontban foglaltak szerint elkészített beszámolók alapján

készítsen jelentést a Kormány számára az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2014. július 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. Hatályát veszti az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú

intézkedési tervérõl szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012–2013. évekre vonatkozó

intézkedési terve

I. Fogyatékossággal élõ személyek támogatása, szociális szolgáltatások, gyermekvédelem, egészségpolitika

1. Elõ kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

módosítását az egyenlõ esélyû hozzáférés követelményének megvalósulása érdekében, továbbá

– a Fogyatékossággal élõ személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzõkönyv

kihirdetésérõl szóló 2007. évi XCII. törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése céljából – a fogyatékossággal

élõ személy fogalma tekintetében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

Forrás: nem releváns

2. Elõ kell készíteni a látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásának szakmai tartalmáról, valamint az elemi

rehabilitációs központok mûködésének személyi és tárgyi feltételeirõl szóló jogszabály tervezetét.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: nem releváns

3. Elõ kell segíteni a fogyatékossággal élõ személyek otthoni idõszakos felügyeletét és gondozását végzõ szolgáltatási

rendszer országos kiterjesztését a fogyatékossággal élõ személyeket gondozó családtagok munkaerõ-piacra történõ

visszatérése, valamint rekreációja érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: 2013. évi költségvetési törvény szerint

4. Képzéseket kell indítani és az intézményhálózat mûködését segítõ szakmai mentorhálózatot kell kialakítani

a fogyatékossággal élõ személyek számára ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltása

érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 5.4.4 B

5. Ki kell dolgozni a gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, fogyatékossággal élõ gyermekek és fiatalok

nevelésében-gondozásában és ügyeik intézésében részt vevõ szakemberek képzési és továbbképzési programját,

biztosítani kell annak akkreditálását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények a „Gyermekvédelmi fejlesztések, módszertani feladatainak ellátására”

elõirányzat;

TÁMOP 5.

6. Meg kell vizsgálni az életvitelt segítõ eszközök regionális szinten történõ kölcsönzési rendszere kialakításának

lehetõségeit.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: nem releváns

7. Felül kell vizsgálni a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának rendszerét a jelenleg

rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználása érdekében, és szabályozási javaslatot kell készíteni

a támogatási rendszer egyes elemeinek átalakításáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: nem releváns
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8. Felül kell vizsgálni a fogyatékossággal élõ személyek fogászati egészségügyi ellátását, mentését, betegszállítását

a speciális szükségleteikhez igazodó ellátásuk biztosítása érdekében. Ennek során át kell tekinteni az e célból

rendelkezésre álló pályázati lehetõségeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: nem releváns

9. Támogatni kell – az Autizmus Szakmai Mûhely mûködtetésével – az autista személyek komplex (foglalkoztatási,

szociális és pedagógiai) rehabilitációját; fejlesztések, képzések, valamint szakmai sztenderdek kidolgozását; továbbá

az országos módszertani feladatok elõkészítését, ellátását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: költségvetési törvények szerint

II. Akadálymentesítés, egyenlõ esélyû hozzáférés

1. Elõ kell készíteni az Országgyûlés, a központi államigazgatási szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvetõ jogok biztosa,

az ügyészség, a bíróságok, a rendvédelmi szervek, továbbá a helyi és a kisebbségi önkormányzatok honlapjai

akadálymentesítésének szabályait a WCAG 2.0 webes akadálymentesítési ajánlásban foglaltak szerint.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2013. szeptember 30.

Forrás: nem releváns

2. Pályázati programot kell indítani a felsõoktatási intézmények részére jegyzetelõ szolgáltatás bevezetése és

mûködtetése céljából a fogyatékossággal élõ hallgatók számára.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 20/20/6 sor

3. Országos felmérést kell készíteni a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI. törvény 4. § f) pont fa)–fc) alpontja körébe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés

megvalósításának aktuális állapotáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

Forrás: Európai Uniós forrásokat támogató technikai keret

4. Pályázati programokat kell indítani a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés megvalósulása érdekében

a II/3. pont szerinti felméréssel feltárt hiányosságok orvoslására.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TIOP 3.3.1 és a kapcsolódó regionális operatív programok

5. Modellprogramot kell indítani – a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás rendszerére építve – a kommunikációjukban súlyosan

akadályozott, fogyatékossággal élõ személyek önálló életvitelét elõsegítõ speciális kommunikációs szolgáltatás

kialakítására, valamint az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönözhetõségének

megteremtésére.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TIOP 3.3.1 B

6. Info-kommunikációs akadálymentesítést kell végrehajtani a „Felelõsen, felkészülten a büntetés-végrehajtásában”

elnevezésû kiemelt projekt célcsoportjainak vonatkozásában.

Felelõs: belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. május 31.

Forrás: EKOP-1.1.6

512 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



7. Meg kell teremteni a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vagyonkezelésében mûködõ közhasznú

épületek egyenlõ esélyû hozzáférésének feltételeit.

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények szerint

8. Szolgáltatásszervezési és szabályozási javaslatokat kell kidolgozni közlekedési, fogyatékosságügyi, valamint

akadálymentesítési szakértõk bevonásával a közlekedési rendszerek egyenlõ esélyû hozzáférésének biztosítására.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

Forrás: nem releváns

9. Folytatni kell a menetrend szerinti közösségi közlekedésben használt jármûvek és utasforgalmi létesítmények

akadálymentesítését, valamint az utastájékoztatási rendszerek tekintetében az infokommunikációs

akadálymentesítést.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: 2013. évi költségvetési törvény szerint

III. Oktatás

1. Bõvíteni kell a sajátos nevelési igényû tanulókat befogadó közoktatási intézmények körét. Segíteni kell az egyéni

tanulási igényekhez alkalmazkodó oktatásszervezési formák, a differenciált fejlesztést biztosító módszerek

alkalmazását a jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatásával.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 3.1.1; 3.1.5; 3.1.6; 3.4.2

2. Pályázati programot kell indítani az autizmus-specifikus fejlesztés és oktatás minõségi kritériumrendszerének

bevezetéséhez, és a pedagógusok felkészülését szolgáló képzésben való részvételhez szükséges feltételek

biztosítására.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 3.1.1; 3.1.5; 3.1.6;

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 20/4/29 sor

3. Pályázati programot kell indítani a felsõoktatási intézmények hallgatóit segítõ speciális mentori, koordinátori,

tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 4.1.1 B

4. A magyar felsõoktatás képzési szerkezetébe építve meg kell teremteni a magyar jelnyelv és a speciális kommunikációs

rendszerek – gyógypedagógiai intézményekben, továbbá óvodai nevelés, illetve iskolai nevelés és oktatás során

történõ – oktatásának, valamint a bilingvális módszerrel történõ korai fejlesztés és gondozás, óvodai nevelés, iskolai

nevelés és oktatás személyi feltételeit.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: nem releváns

5. Támogatni kell a felvételi eljárás során, valamint a tanulmányaik folytatása alatt – úgy a felsõoktatási törvény, mint

a törvényhez kapcsolódó egyéb szabályozás útján – a felsõoktatásba jelentkezõ fogyatékossággal élõ hallgatókat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: nem releváns
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6. Hangsúlyosabbá kell tenni az egészségügyi szakemberek felsõfokú alap- és szakképzésében, valamint az

egészségügyi dolgozók továbbképzési programjaiban a fogyatékossággal élõ személyek ellátásához szükséges

módszerek és ismeretek oktatását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 6.2.2

IV. Sport, szabadidõ

1. A turisztikai attrakciók és a szolgáltatásfejlesztési pályázatok kötelezõ elemeként kell megjeleníteni az egyenlõ esélyû

hozzáférés követelményét.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: Regionális Operatív Programok

2. Javítani kell a sport-, szabadidõs és rekreációs tevékenységek, rendezvények, termékek és szolgáltatások egyenlõ

esélyû hozzáférhetõségét.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények szerint

3. Támogatni kell a sportoló fogyatékossággal élõ személyek, valamint az integrált sportegyesületek számának

növekedését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények szerint

4. Elõ kell segíteni a fogyatékossággal élõ sportolók számára történõ hazai és nemzetközi sportesemények rendezését

a nemzetek közötti projektek és hálózatok támogatásán keresztül.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények szerint

5. Támogatni kell továbbképzések indítását a testnevelõ tanárok, gyógytestnevelõ tanárok, testnevelõ-edzõk,

humánkineziológusok, gyógytornászok, sportszervezõk, továbbá rekreáció és egészségszervezõk számára

a fogyatékossággal élõ személyek testnevelési és sporttevékenységének segítése érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 3.1.6

6. Pályázati és egyéb programok útján támogatni kell a fogyatékossággal élõ tanulók, fiatalok tanórán kívüli rendszeres,

terápiás jellegû sportoktatását és egyéb sporttevékenységét az egészséges életmód iránti igényük felkeltése és

ösztönzése érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: költségvetési törvények szerint;

TÁMOP 3.2.11

7. Támogatni kell speciális szakmai továbbképzések indítását az Országos Sportegészségügyi Hálózat megyei és kerületi

sportorvosai számára a sportoló fogyatékossággal élõ személyek részére sportorvosi szolgáltatást nyújtó

sportegészségügyi hálózat fejlesztése érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 6.2.2
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V. Szakképzés, foglalkoztatás

1. Modellprogramot kell mûködtetni a már mûködõ speciális segéd- és sporteszköz mûhelyek tevékenységének

országos kiterjesztése céljából, továbbá módszertani központot kell létrehozni a mozgáskorlátozott személyek

foglalkoztatásának elõsegítése érdekében.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

Forrás: TÁMOP 1.4.2

2. Kutatást kell indítani a fogyatékossággal élõ, valamint a megváltozott munkaképességû személyek szakképzésének

fejlesztésére, amely foglalkoztathatóságuk érdekében feltárja a felnõttképzési programokba való bevonhatóságuk

lehetõségeit.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 2.2.1 tervezett második ütem tartalomfejlesztési alprojekt

3. Támogatni kell a fogyatékossággal élõ felnõttek szakmai képzésbe való bevonhatóságát megalapozó elõzetes képzési

program kidolgozását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 2.2.1 tervezett második ütem tartalomfejlesztési alprojekt

4. Támogatni kell a fogyatékossággal élõ tanulók, felnõttek szakképzésének alapjául szolgáló szakmai programok

kidolgozását és tananyagok fejlesztését.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 2.2.1 tervezett második ütem tartalomfejlesztési alprojekt

5. A pedagógus továbbképzés folyamán fel kell készíteni a speciális szakiskolákat az alacsony iskolai végzettséggel

rendelkezõ, fogyatékossággal élõ felnõttek szakképzésére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 2.2.1. tervezett második ütem tartalomfejlesztési alprojekt

6. Pályázati programot kell indítani a civil szervezetek számára, hosszútávon mûködtethetõ, új típusú, innovatív kísérleti

foglalkoztatási programok kifejlesztésére, gyakorlati kipróbálására, amelyek elõsegítik a hátrányos helyzetû (így

különösen a megváltozott munkaképességû és fogyatékossággal élõ) munkanélküliek nyílt munkaerõ-piaci

elhelyezkedését.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

Forrás: TÁMOP 1.4.3
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7. Adaptálni kell a rész-szakképesítések központi programjait a fogyatékossággal élõ, valamint a megváltozott

munkaképességû felnõttek képzésében, különös tekintettel a hiányszakmákra.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

szakképesítésekért felelõs miniszterek

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 2.2.1 tervezett második ütem tartalomfejlesztési alprojekt

8. Meg kell teremteni a megváltozott munkaképességû személyek átfogó állapotfelméréséhez és a rehabilitációs javaslat

kidolgozásához szükséges infrastrukturális feltételeket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TIOP 3.2.2

9. Bõvíteni és fejleszteni kell a képzések rendszerét, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások támogatását

biztosító hálózatot, továbbá létre kell hozni annak országos módszertani központját a fogyatékossággal élõ, valamint

a megváltozott munkaképességû személyek munkaerõ-piaci esélyeinek növelése érdekében.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 5.3.8 A

10. Korszerû dokumentációt kell készíteni a megváltozott munkaképességû munkavállalók egyenlõ esélyû

foglalkoztatásához és komplex rehabilitációjuk megalapozásához.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

Forrás: TÁMOP 5.3.8

K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Kecel Idõseiért Közalapítvány fenntartásában mûködõ Csendes Õsz Idõsek Otthonában
2012. március 1. napjától 2013. február 28. napjáig fizetendõ intézményi térítési díjak összegérõl

Ellátási forma megnevezése
Fizetendõ térítési díj összege

Napi (Ft/fõ) Havi (Ft/fõ)

Ápoló-gondozó otthoni ellátás 3 000 90 000

Súlyos demens betegek esetében 2 895 86 850

Emelt színvonalú ellátás 3 320 99 600

K ö z l e m é n y

a Nógrádmegyer Község Önkormányzata fenntartásában mûködõ bentlakásos szociális intézmény
intézményi térítési díjáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontja és 115. § (1) és

(10) bekezdése alapján a Nógrádmegyer Község Önkormányzata fenntartásában mûködõ idõsek ápolását, gondozását ellátó

Virágsziget Szociális Központban (3132 Nógrádmegyer, Petõfi út 139.) fizetendõ térítési díj összege 2012. március 1-jétõl

70 000 Ft/fõ/hó (2333 Ft/fõ/nap).
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K ö z l e m é n y

a Soproni Evangélikus Egyházközösség fenntartásában mûködõ Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthonban
2012. március 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díj összegérõl

A Soproni Evangélikus Egyházközösség fenntartásában mûködõ (ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – idõsek otthona)

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthonban 2012. március 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díj összege:

3065 Ft/fõ/nap, 92 000 Ft/fõ/hó.

K ö z l e m é n y

a Sorsunk és Jövõnk Szeretetszolgálat fenntartásában mûködõ családok átmeneti otthonainak
2012. évi intézményi térítési díjairól

Intézmény megnevezése
Napi intézményi térítési díj

Ft/fõ/nap
Havi intézményi térítési díj

Ft/fõ/hó

Bona Dea Családok Átmeneti Otthona
(2049 Diósd, Szabadság u. 11.)

1 794 53 820

Don Bosco Családok Átmeneti Otthona
(2045 Törökbálint, Diósdi u. 152/I.)

1 388 41 640

„Erzsébet” Családok Átmeneti Otthona
(1073 Budapest, Kertész u. 28.)

1 548 46 440

„Segítõ kéz” Családok Átmeneti Otthona
(1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 18.)

1 854 55 620

K ö z l e m é n y

a Szervita Nõvérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend fenntartásában mûködõ gyermekvédelmi intézmény
2012. évi intézményi térítési díjáról

A Szervita Nõvérek a Fájdalmas Anya Szolgálói szerzetesrend fenntartásában mûködõ, országos feladatot ellátó gyermekotthon,

utógondozói ellátást is biztosító intézmény 2012. évi intézményi térítési díja a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a következõ:

Napi díj (Ft/fõ) Havi díj (Ft/fõ)

Szervita Nõvérek Gyermekotthon
Mezõkeresztes, Szentistváni út 73.
Telefon/fax: (49) 331-365

5 765 172 950

Az intézményi térítési díjakat 2012. március 1. napjától kell alkalmazni.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

k ö z l e m é n y e

a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

(továbbiakban: Rendelet) 4. § (7) bekezdése alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a közlemény mellékleteként kiadja

a 2012. évre vonatkozó továbbképzési jegyzéket.

A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban azokat a továbbképzéseket tartalmazza, amelyek érvényes minõsítéssel

rendelkeznek és a szervezõ, a Rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a továbbképzési programok indítási szándékát bejelentette.

A továbbképzési jegyzék minden továbbképzés esetén tartalmazza a minõsítés érvényességi idejét. A megjelentetett továbbképzések a

továbbképzési jegyzékben szereplõ feltételek mellett a Rendelet 4. § (8) bekezdése alapján 2012. december 31-ig szervezhetõk.
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Baranya megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
1.  A programot indító megnevezése: 

 
Szociális Háló Egyesület
7960 Sellye, Batthyány u. 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0143-04
 A program címe: Konfliktuskezelő rekreációs készségfejlesztő tréning 
 A program témája: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek szervezeten 

belüli, munkaügyi, szervezeten kívüli, egyéb viták békés rendezésére 
a tanult technikák segítségével. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei, szakápolás és hospice ellátás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. negyedévente
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 1 hét, 5 nap, napi 8 óra
 A program indításának helyszíne: Pécs, Sellye, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Rideg Lászlóné, 72/210-667, szohe@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-021/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az egészségügyi 

továbbképzésben a program engedélyszáma: 3624/2010 
2.  A programot indító megnevezése: 

 
Szociális Háló Egyesület
7960 Sellye, Batthyány u. 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0143-04
 A program címe: Pályázatírási technikák tréningje
 A program témája: A tréning célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az Európai Uniós ismereteket 

és pályázatírási technikákat, a pályázatkészítés módszereit, melyek 
alapján képesek lesznek a tanfolyamot eredményesen elvégző hallgatók 
sikeres pályázati dokumentációt készíteni szervezetük, intézményük 
részére. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei, egészségügyi és szociális területen dolgozók 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. negyedévente
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 1 hét, 5 nap, napi 8 óra
 A program indításának helyszíne: Pécs, Sellye, Baranya, Somogy, Tolna megye, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Rideg Lászlóné, 72/210-667, szohe@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-022/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
3.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0068-06
 A program címe: Tanuljunk meg játszani és játszva nevelni – a játék mint a szociális 

szakember személyiségfejlesztő eszköze 
 A program témája: Olyan ismeret és közösségi élmény átadása a szociális szakember 

számára, melynek során megismeri és megtanulja a gondozás és 
fejlesztés elemeként használható játéktevékenységet. Ezen ismeretek 
elsajátítása révén képessé válik napi munkájának részévé tenni a játékot, 
elősegítve ezzel az én illetve közösségfejlesztést. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hét (hetente 2 x 8 óra = 16 óra/hét). 
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-057/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
4.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0068-06
 A program címe: A halál távol vagy közel – a haldokló betegek méltóságteljes ápolása –

gondozása, a búcsú végállomásán 
 A program témája: Olyan ismeretek, készségek és eszközök átadása a szociális, segítő 

hivatásban dolgozó szakemberek számára, melyek birtokában képessé 
válnak a halál el- és befogadására, a halálhoz való viszonyulásuk 
változtatására. További cél a hospice szellemiségének beépülése a 
szociális gondozás folyamatába. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, utcai szociális munka, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hét – heti 2 x 7,5 óra = 15 óra/hét.
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-065/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
5.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: Az ének-zenei, az irodalmi nevelés, a bábjáték és a hangszeres játék 

szerepe a kisgyermek személyiségfejlődésében a kooperatív 
technikák alkalmazása tükrében 

 A program témája: Legyen ismeretük arról, hogy milyen módon, mely esetekben 
alkalmazhatják a kooperatív technikákat kisgyermekek zenei és egyéb 
nevelése alkalmával. Tudják a bábfajták felhasználási lehetőségeit 
kapcsolni irodalmi, és ének-zenei alkotásokhoz, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően. 

 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, kisgyszi.titkarsag@mail.datanet.hu
 A program engedélyszáma: T-01-093/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
6.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: A korai tanulás folyamattervezésének pedagógiája 
 A program témája: A 0–3 éves gyermekek korai fejlődését segítő tudatos nevelőmunka 

tervezésére való felkészítés; a bölcsődei illetve az intézményen kívüli 
gyermekszegénység elleni pedagógiai program tervezésére való 
„megtanítás”. 
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 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 50 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom (max. 2 hónap alatt).
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, kisgyszi.titkarsag@mail.datanet.hu
 A program engedélyszáma: T-01-094/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
7.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: A családlátogatás és a beszoktatás több szempontú megközelítése a 

kisgyermekeket ellátó intézményekben 
 A program témája: A családlátogatás és a beszoktatás összetett funkcióját, az előző évek 

szakmai gyakorlatához képest új aspektusokból feltárni és megvizsgálni. 
 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, kisgyszi.titkarsag@mail.datanet.hu
 A program engedélyszáma: T-01-095/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
8.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: „Amiért bennünket érdemes választani” – szervezet arculatának, a 

szervezet működésének fejlesztési lehetőségei és eredményei a 
gyermekintézményekben 

 A program témája: Bölcsőde és más kisgyermek nevelési intézmény mint szervezet működési 
sajátosságai alapján, a szervezetfejlesztés módszer- és eszköztárának 
valamint a szervezeti kultúra, a szervezet arculata alakítási módjainak és 
alkalmazási lehetőségeinek megismerése és azoknak a célintézményekre 
való adaptálása. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 
otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, kisgyszi.titkarsag@mail.datanet.hu
 A program engedélyszáma: T-01-096/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
9.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: Táplálkozástani, étlaptervezési-, konyhatechnológiai és élelmiszer-

biztonsági ismeretek a kisgyermek szociális ágazatban dolgozók 
számára 

 A program témája: A kisgyermek szociális ágazatban dolgozó élelmezésvezetők, gondozónők 
táplálkozástani, étlaptervezési, üzemszervezési, konyhatechnológiai és 
élelmiszer-biztonsági ismereteinek az elmélyítése, a korszerű és 
biztonságos élelmiszer-előállítás és étkeztetés feltételrendszerének a 
bemutatása az uniós és hazai élelmiszerjog tükrében. 
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 A program célcsoportja: bölcsőde, CSANA, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, élelmezésvezető, 
kisgyermek nevelő középvezető és tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, 

napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net 
 A program engedélyszáma: T-01-097/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
10.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán 
Szolgáltató Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0142-05
 A program címe: A 24. órában is méltósággal
 A program témája: A terminális állapotban lévő betegek, idősek ellátásában részt vevő 

egyének mentális egészségének biztosítása. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, terminális betegek ellátását 
végző intézmények 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, április, szeptember, október 
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-107/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
11.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán 
Szolgáltató Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0142-05
 A program címe: Memóriatréning alkalmazása demenciával küzdő idősek emlékezeti 

funkciójának megerősítésében 
 A program témája: A demenciával küzdők segítése szakemberek felkészítésével speciális 

memória tréning alkalmazására. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 

bentlakást nyújtó intézményei 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, április, szeptember
 A program időtartama: 40 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-108/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
12.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán 
Szolgáltató Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0142-05
 A program címe: Idősek mobilizásása bentlakásos szociális intézményben 
 A program témája: Gondozók felkészítése betegek emelésére, mobilizálására gerinckímélő, 

szakszerű technikával. 
 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, május, szeptember
 A program időtartama: 40 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
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 A program engedélyszáma: T-01-131/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
13.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: Hatékony vezetés jogi és mentális kérdései a gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító intézményekben és egyéb szervezetekben 
 A program témája: Operatív és stratégiai feladatok megoldásához szükséges jogi 

szabályozás. Korszerű vezetéselméleti kérdések napi gyakorlatra való 
átváltása. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, napi 7 óra.
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 31 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, 

napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net 
 A program engedélyszáma: T-01-044/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
14.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: A kompetencia fejlesztés és módszerei a tereptanári munkában.

(A tereptanár megváltozott szerepe a kompetencia alapú 
szakképzésben.) 

 A program témája: Betekintést kapnak az új követelményekben megfogalmazott 
kompetenciák elsajátításának lehetőségébe, módszereibe és ezen 
folyamatban a tereptanár szerepére. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 egymást követő héten, heti egy alkalommal, napi 6 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, 

napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net 
 A program engedélyszáma: T-01-045/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
15.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: A művészeti nevelés lehetőségei a korai gyermekkorban 
 A program témája: A művészetekkel való ismerkedés célja, hogy elősegítse a harmónikus 

gyermeki személyiség kialakulását. A művészet megismerése által 
gazdagodjon a kisgyermek élettapasztalata. A gyakorlati ismeretek szerzése 
a tárgyalkotás. A különböző technikai megoldások fortélyaival való 
ismerkedések hatékonyabbá formálhatják a gyermeki öntevékenységet. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 
otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 alkalom, napi 5 óra
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, 

napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net 
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 A program engedélyszáma: T-01-051/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
16.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: „A minőségfejlesztés alapjai a személyes gondoskodást végző 

szakemberek számára” 
 A program témája: A minőséggel kapcsolatos alapfogalmak értelmezése a személyes 

gondoskodást végző szakemberek számára. A minőségirányítási rendszer 
alapelveinek megismertetése, a kapcsolódó folyamatokra épülő rendszer 
logikai felépítésének értelmezése. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, napi 6 óra
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, 

napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net 
 A program engedélyszáma: T-01-052/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
17.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0068-06
 A program címe: „Életbevágó kérdések” – elsősegély a szociális területen 
 A program témája: Elsősegély-nyújtási ismeretek átadása, melyek birtokában a résztvevők 

képessé válnak az azonnali segítségnyújtásra kompetenciájuknak 
megfelelően. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek 
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes 
szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-078/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
18.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0068-06
 A program címe: Új szemlélettel a házi segítségnyújtásban – a megváltozott feladat 

és szerepkörök 
 A program témája: A területi ellátásban dolgozó szakemberek szemléletformálása, 

felkészítése a megváltozott feladat és szerepkörre, mely által 
megvalósulhat a „saját élet-téri” szociális szolgáltatás. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, alkalmanként 6 óra
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-122/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
19.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0068-06
 A program címe: „Családi kötelékeink” – a család, mint a szociális segítés hatékony 

eszköze és közege 
 A program témája: Olyan tudás és „eszköztár” átadása a szociális szakemberek részére, 

melyek segítséget nyújtanak a családi rendszer működése során felmerülő 
„szövevényes szálak kibogozásában”. 

 A program célcsoportja: családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, alkalmanként 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-123/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
20.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató 
Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0142-05
 A program címe: A konfliktuskezelés elmélete és módszerei a serdülőkkel foglalkozó 

szakemberek számára 
 A program témája: Serdülőkkel és kamaszgyerekes családokkal foglalkozó szakemberek 

gyakorlatban hasznosítható tudást sajátítsanak el a 13–19 éves 
korosztályra jellemző sajátos fejlődési krízisekkel, érzelmi és magatartási 
problémákkal kapcsolatban. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, szeptember
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hónap alatt 5 alkalommal 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Szekszárd, Pécs, Székesfehérvár, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
 A program engedélyszáma: T-01-127/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
21.  A programot indító megnevezése: 

 
Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 
7621 Pécs, Megye u. 24. 

 A program címe: Gyermekotthoni szakdolgozók szakmai személyiségének fejlesztése, 
szupervíziója 

 A program témája: A gyermekotthoni szakdolgozók kiégésének megelőzése és nevelő 
munkájának hatékonyabbá tétele érdekében szupervízió, a dolgozók 
szakmai személyiségének fejlesztésén keresztül a korábbi tapasztalatok 
reflektív feldolgozása alapján. 
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 A program célcsoportja: gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon, egészségügyi 
asszisztens, növendékügyi előadó, családgondozó, pszichológus 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: Pécs
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 750 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dénes Dóra, 72/525-354, pecsgyo@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-048/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
22.  A programot indító megnevezése: 

 
Taurt Mentálhigiénés Oktató és Szolgáltató Bt. 
7636 Pécs, Tildy Z. u. 37. 

 A program címe: „Mások hasznára, de ne magunk kárára” – Kiégést megelőző tréning 
a szociális intézményekben dolgozó segítők számára 

 A program témája: A tréning célja egyrészről segítséget nyújtani abban, hogy fejlődjön illetve 
reaktivizálódjon a résztvevők szakmai önmontírozó képessége és 
rendszerkompetenciája a „kiégés” jelenségvilágába tartozó hatótényezők 
felismerése, azonosítása terén, másrészről facilitálni a résztvevők szakmai – 
szelfre irányuló reparációs szükségleteinek élményalapú feldolgozását és 
a szakmai önkarbantartó kapacitások tudatossá tételét. 

 A program célcsoportja: családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka, 
fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 1 hónapos időintervallumban, 2 hetente 2 x 2 nap (2 x 8 + 7 tanórás 

bontásban). 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Elblinger Csaba, 30/867-1934, csabaerblinger@gmail.com 
 A program engedélyszáma: S-01-055/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
23.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 A program címe: „SEGÍTŐ SZAVAK” – kommunikáció rejtett üzenetei, segítő és gátló 
tényezői, avagy a kommunikációs védelem 

 A program témája: Beszűkült vagy akadályozott kommunikációs készséggel rendelkező 
ellátottak esetében is felismerjék a kommunikáció rejtett, vagy hátrányos 
üzeneteit és képessé váljanak az eredményes beavatkozásra, prevencióra. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hét (hetente 2 x 7 óra = 14 óra/hét). 
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-061/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
24.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2. 

 A program címe: KELL EGY JÓ CSAPAT, – mely az eredményes és hatékony munka 
alappillére. (Hogyan legyünk együtt hatékonyak – teammunka, az 
együttműködés módszertana) 
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 A program témája: Megtapasztalhatják a hatékony csoportmunkát, kipróbálhatják magukat 
a különböző csoportszerepekben.

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hét (hetente 2 x 7 óra = 14 óra/hét). 
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-062/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
25.  A programot indító megnevezése: 

 
Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola 
7632 Pécs, Kertváros u. 2.

 A program címe: „A MEGOLDÁS ÚTJAI”, avagy hatékony konfliktuskezelés és előítélet –
mentesség a szociális szakmában

 A program témája: Tapasztalatot szerezhetnek az előítéletekhez való viszonyulásukban és 
elsajátíthatnak olyan technikákat, melyek segítik az előítéletes helyzetek 
kezelését.

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hét (hetente 2 x 7 óra = 14 óra/hét). 
 A program indításának helyszíne: Dél-Dunántúl, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Réka, 72/526-555, rekatoth@euszki.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-083/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
26.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán 
Szolgáltató Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20.

 A program címe: Önismereti és kommunikációs tréning 
 A program témája: A tréning célja, hogy a szakemberek elsajátítsák azokat az önismereti és 

kommunikációs ismereteket és technikákat, melyek hozzásegít(het)ik őket 
a kliensekkel való eredményesebb napi munkához. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. márciustól
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 alkalom x 7,5 óra.
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-112/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
27.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán 
Szolgáltató Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20. 

 A program címe: Együttműködési és konfliktuskezelési tréning 
 A program témája: A tréning célja, hogy az erőszakmentes konfliktuskezelés és hatékony 

együttműködés (a személyes és szakmai területeken történő) szemlélet 
megerősítése és/vagy formálja. Az ismeretek elsajátítása, a 
tapasztalatszerzés saját élményű tanulással történik. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. márciustól
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 alkalom x 7,5 óra.
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-113/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
28.  A programot indító megnevezése: 

 
SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán 
Szolgáltató Központ – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. 
7621 Pécs, Megye u. 20. 

 A program címe: Antidiszkriminációs tréning
 A program témája: Cél az előítéletes magatartás felismertetése, az ez elleni fellépés 

begyakoroltatása, egyéni és társadalmi technikák megismertetése, 
személyes projektek kidolgozása, megvalósításuk elősegítése. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
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 A program időtartama: 56 óra
 A továbbképzés intenzitása: 7 nap, egyenként 8 órás tréninggel, heti ismétlődésekkel 7 héten 

keresztül. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 90 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Petrovicsné Takács Rózsa, 72/514-106, ddrfk@ddrfk.hu 
 A program engedélyszáma: S-01-114/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
29.  A programot indító megnevezése: 

 
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 
7626 Pécs, Egyetem u. 2. 

 A program címe: „Beszéljünk róla!” – intézményközi esetmegbeszélő csoport
 A program témája: A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek együttgondolkodásának

fóruma. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, helyettes szülői 

hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Februártól havonta egy alkalommal, első alkalommal 6 óra, következő 

napokon 4-4 óra időtartamban. 
 A program indításának helyszíne: Pécs
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Schmidtné Solymosi Éva, 20/521-3752, bmgyk@bmgyk.axelero.net
 A program engedélyszáma: S-01-085/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
30.  A programot indító megnevezése: 

 
PMJVÖ Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága
7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0072-05
 A program címe: Családokkal való együttműködést fejlesztő tréningprogram 

bölcsődei dolgozók számára 
 A program témája: A bölcsődékben dolgozók szakmai személyiségének fejlesztése annak 

érdekében, hogy kommunikációs képességeiket a felnőtt – felnőtt 
kapcsolatokban, a szülőkkel való együttműködésben is hasznosítani tudják. 

 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti 
otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – április, szeptember – október 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kétheti rendszerességgel 4 óra, vagy napi 10 óra 5 alkalommal, 

igények és munkabeosztás szerint. 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Mikli Éva, 30/576-1313, 

napsugar@modszertanibolcsode.axelero.net 
 A program engedélyszáma: S-01-088/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
31.  A programot indító megnevezése: 

 
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 
7626 Pécs, Egyetem u. 2. 

 A program címe: „Együtt könnyebb” – esetmegbeszélő csoport hivatásos 
nevelőszülők részére 

 A program témája: Konkrét élethelyzetek irányított csoportmunkával történő rendszerszemléletű
feldolgozása hivatásos nevelőszülők számára. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: Februártól havonta egy alkalommal 5 óra időtartamban. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Schmidtné Solymosi Éva, 20/521-3752, bmgyk@bmgyk.axelero.net
 A program engedélyszáma: S-01-089/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.



 

4. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 529 

Bács-Kiskun megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
32.  A programot indító megnevezése: 

 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 03-0067-05
 A program címe: Amit tudni kell a balesetmegelőzésről és az elsősegélynyújtás 

korszerű elméletéről és gyakorlatáról 
 A program témája: Elsősegélynyújtási és balesetmegelőzési ismeretek új módszereinek, 

tapasztalatainak átadása, melyek birtokában a résztvevők képessé válnak 
az azonnali segítségnyújtásra kompetenciájuknak megfelelően.

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, tamogató szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő 5 héten keresztül napi 6 órában 9-től 15 óráig.
 A program indításának helyszíne: Kecskemét
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Csörszné Zelenák Katalin, 76/507-543, mnefalu@t-online.hu
 A program engedélyszáma: T-02-044/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
33.  A programot indító megnevezése: 

 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 03-0067-05
 A program címe: Tanyasegítők – A tanyagondnoki munkáról szociális területen 

dolgozóknak
 A program témája: A falu- és tanyagondnokok munkájának megismertetése a szociális szakma 

más területen dolgozóival. A falu- és tanyagondnokot szabadsága, betegsége 
idején helyettesítő szakemberek felkészítése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt héten keresztül hetente egy alkalommal napi 7 óra, a hatodik 

alkalommal napi 5 óra.
 A program indításának helyszíne: Kecskemét
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Csörszné Zelenák Katalin, 76/507-543, mnefalu@t-online.hu
 A program engedélyszáma: T-02-171/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
34.  A programot indító megnevezése: 

 
Kovács János
6060 Tiszakécske, Puskin u. 1. 

 A program címe: Kisérőnek, hozzád szegődtem
 A program témája: A hospice filozófia „átültethető” az idős leépülő emberek gondozásában. 

A gondozóból kísérő is lesz, aki képes a haldoklónak támasza lenni. 
A résztvevők a hospici gondolatnak helyet találhatnak az ellátás 
gyakorlatában. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március – október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, alkalmanként 6 óra.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kovács János, 70/613-8281, kovjan@citromail.hu 
 A program engedélyszáma: S-02-001/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
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35.  A programot indító megnevezése: 
 

Cserni Zoltánné
6237 Kecel, Bogárzó u. 2. 

 A program címe: Elakadtam! Hogyan tovább?
 A program témája: Célja a szakemberek elakadásainak okai tudatosuljanak. Fejlődjön 

beavatkozási stratégiájuk, nőjön szakmai tudásuk, személyes elégedettségük. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április–október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 heti rendszerességgel, 1 x 90, illetve 2 x 90 perc/alkalom. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Cserni Zoltánné, 20/416-1515, idosek-otthona-kecel@tvnetwork.hu
 A program engedélyszáma: S-02-009/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
36.  A programot indító megnevezése: 

 
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete 
6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21. 

 A program címe: Hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés 
 A program témája: Kommunikációs készségek fejlesztése hatékony interperszonális 

kommunikációs stratégiák megvalósításával. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. szeptember
 A program időtartama: 26 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalommal egymás után 5 héten keresztül. 
 A program indításának helyszíne: Kecskemét
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Csörszné Zelenák Katalin, 76/507-543, mnefalu@t-online.hu
 A program engedélyszáma: S-02-158/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Békés megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
37.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs 
és Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00706-2009
 A program címe: Sajátos nevelési igénnyel élők nevelése – gondozása – fejlesztése
 A program témája: A tanfolyam résztvevői megismerkednek a sajátos nevelési igénnyel élőkre 

vonatkozó gyógypedagógiai, pszichológiai alapfogalmakkal, a gondozás, 
a nevelés, fejlesztés lehetőségeivel elméletben és gyakorlatban. 

 A program célcsoportja: támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente 1 alkalom, alkalmanként 3–4 óra. 
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.bhn.hu 
 A program engedélyszáma: T-03-161/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
38.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs 
és Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00706-2009
 A program címe: A mozgásukban akadályozott személyek mobilizálása 
 A program témája: A kézi erővel történő emelés és ellátás – gerinckímélő – módszerének 

elsajátítása az ápolási, gondozási munka során. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy héten 5 alkalom (hétfőtől–péntekig), alkalmanként 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.bhn.hu 
 A program engedélyszáma: T-03-162/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
39.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. 

 A program címe: A konfliktusok konstruktív legyőzése
 A program témája: Hatékony konfliktus megoldási módokat elsajátíttatni a résztvevőkkel,

sok – sok saját élményű, dinamikus gyakorlat segítségével. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május, június, október, november 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 alkalom, alkalmanként 5 óra.
 A program indításának helyszíne: Gyula, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szicsek Margit, 66/561-370, bagyi@mail.globonet.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-037/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
40.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: A dolgozói tudatosság növelése – a személyes és a szociális 
kompetenciák fejlesztése 
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 A program témája: A résztvevők munkatudatosságának növelése az érzelmi kompetencia 
faktorainak megismertetése és gyakoroltatása által. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente egy alkalom, alkalmanként 6 óra, összesen 5 alkalom.
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-107/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
41.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és 
Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: A vezetői hatékonyság növelése
 A program témája: A tréning lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy felismerjék saját 

vezetői készségüket és megismertet azzal a tudással, hogyan lehetne jól 
működő csapattá fejleszteni a munkatársi közösséget. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente egy alkalom, alkalmanként 6 óra, összesen 5 alkalom.
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-108/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
42.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs 
és Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: Szupervízió vezetőknek
 A program témája: Szakmai személyiségfejlesztés céljából csoportos szupervízió megvalósítása

a vezetők körében. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 2–3 hetente 1 alkalom, összesen 7 alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-109/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
43.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. 

 A program címe: Személyiségünk titkai… /Az ápolók védelme a kiégés ellen/ 
 A program témája: A résztvevők önismeretének fejlesztésén keresztül a tudatosabb és 

hatékonyabb munkavégzés elősegítése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató 
szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi 
pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő 6 hét, hetente 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Gyula, Békés megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szicsek Margit, 66/561-370, bagyi@mail.globonet.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-019/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
44.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs  
és Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: A program célja a résztvevők mentálhigiénéjének megőrzése, 
szakmai ártalmainak megelőzése, a pályaelhagyás mérséklése. Az 
érzelmi kiégés jeleinek korai felismerése, hatékony önvédelmi 
stratégiák elsajátításával. 
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 A program témája: A program célja a részvevők mentálhigiénéjének megőrzése, szakmai 
ártalmainak megelőzése, a pályaelhagyás mérséklése. Az érzelmi kiégés 
jeleinek korai felismerése. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente egy találkozás, alkalmanként 6 óra, összesen 5 alkalom.
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.bhn.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-151/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
45.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs 
és Módszertani Központ 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: Segítő beszélgetés, mint a hatékony együttműködés eszköze
 A program témája: A segítő beszélgetés technikájának és tartalmának megismertetése, 

gyakoroltatása, hogy a résztvevők munkaterületükön a problémák széles 
körének megoldására eszközként tudják alkalmazni. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente 1 találkozás, alkalmanként 5 óra (összesen 6 alkalom).
 A program indításának helyszíne: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Uhrin Kinga, 66/530-229, modsz.int.bcsaba@fago.bhn.hu 
 A program engedélyszáma: S-03-152/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
46.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális 
és Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0176-05
 A program címe: Gyámi feladatok a gyermekvédelmi szakellátásban 
 A program témája: A gyermekvédelmi alapellátásban és szakellátásban hivatásos gyámi, 

vagy gyámi- tanácsadói munkakörben dolgozó szakemberek szakmai 
kompetenciájának fejlesztése. A gyámi feladatoknak megfelelő 
módszerek és elvek egységesítése a törvényi szabályozások keretei között. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április
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 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalommal , a képzés megkezdését követő 2 hetente. Alkalmanként 

6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: T-04-025/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
47.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális
és Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0176-05
 A program címe: Segítés a segítőknek!
 A program témája: A lakásotthonban dolgozók és a nevelőszülők felkészítése a 

drogfogyasztás jeleinek felismerésére. A drogprevenciós tevékenységek 
megismertetése. Alkalmassá váljanak a megfelelő megoldási lehetőségek 
és a fennálló veszélyhelyzet megoldására. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente ismétlődő foglalkozásokkal, 6 alkalommal történő csoportos

foglalkozás és egyéni gyakorlat. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Katona Tímea, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: T-04-026/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
48.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális és 
Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0176-05
 A program címe: Nevelőszülők szerepe az örökbefogadás folyamatában 
 A program témája: A nevelőszülők felkészítése az örökbefogadás folyamatára. 

Az örökbeadhatóvá nyilvánítás jogszabályi hátterének megismertetése. 
Az örökbeadás – örökbefogadás protokolljának megismertetése. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente tartandó foglalkozások, 5 órában. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: T-04-027/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
49.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális és 
Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0176-05
 A program címe: Elhelyezés folyamata a szakellátásban 
 A program témája: A gyermekvédelmi alap-, és szakellátásba bekerülő gyermekek 

elhelyezésének aktuális törvényi szabályozásának megismertetése, 
értelmezése. Az elhelyezés során szerepet játszó intézményrendszerek 
bemutatása. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére érvényes 
egységesített elhelyezési eljárási rend kidolgozása. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente ismétlődő foglalkozásokkal. 6 alkalommal történő előadás, 

csoport foglalkozás, és gyakorlat. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: T-04-028/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
50.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális 
és Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0176-05
 A program címe: Jelnyelvi középfokú tanfolyam
 A program témája: A siket és nagyothalló gyermekek kommunikációjának 

akadálymentesítése, a kommunikációs esélyegyenlőségük biztosítása. 
A közvetlen emberi kommunikáció egyértelműsítése és eredményesebbé 
tétele. Minél több ember könnyedén sajátítsa el a siketek jelnyelvét és így 
csökkenjenek a kommunikációs akadályok. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május
 A program időtartama: 50 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente ismétlődő foglalkozásokkal napi 4 órában csoport foglalkozás, 

és gyakorlat. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: T-04-029/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
51.  A programot indító megnevezése: 

 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ
3515 Miskolc, Egyetem u. 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00739-2008
 A program címe: Családon belüli erőszak – gyermekbántalmazás, a kiskorúak 

sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények 
 A program témája: A gyermekvédelem körében dolgozók széleskörű ismereteket szerezzenek, 

és ezáltal minél hatékonyabban legyenek képesek kiszűrni, illetve 
megakadályozni a gyermekekkel szembeni megalázó, sértő, bántó, 
elhanyagoló magatartásokat és/vagy ezek veszélyét. 

 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 6 alkalom 4 x 6 óra és 1 x 8 óra + 1 x 8 óra gyakorlat.
 A program indításának helyszíne: Miskolc, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302, 20/333-2499, 

fruska.modszertan@gmail.com 
 A program engedélyszáma: T-04-059/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
52.  A programot indító megnevezése: 

 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ
3515 Miskolc, Egyetem u. 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00739-2008
 A program címe: A gerontológia alapjai
 A program témája: Ismereteket nyújt a geriátriai szakápolás korszerű módszeréről, eszközéről, 

a szakápolás feladatairól, az idős ellátásban végzendő szociális munkáról, 
valamint az egészségügyi és szociális ellátás kapcsolódó pontjairól, 
meglévő hiányosságairól. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
utcai szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekotthon 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 hétvége 3 x 8 óra + 1x 6 óra + 3 x 10 óra három hónap átfutással.
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr.  Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302, 20/333-2499, 

fruska.modszertan@gmail.com 
 A program engedélyszáma: T-04-077/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
53.  A programot indító megnevezése: 

 
KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0013-05
 A program címe: Sürgősségi ellátás és korszerű elsősegélynyújtás a szociális 

intézményekben 
 A program témája: Megismertetni és begyakoroltatni a sürgősségi ellátásban, az 

elsősegélynyújtásban és az újraélesztésben alkalmazott korszerű mai 
elméletet és gyakorlatot. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 1 x 5 óra, vagy a résztvevők igénye szerint. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, illetve igény szerint kihelyezve a régióban, Budapest, Pest 

megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Lajos Mihályné, 46/533-533, 30/249-2647, titkarsag@karrina.eu
 A program engedélyszáma: T-04-129/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
54.  A programot indító megnevezése: 

 
KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0013-05
 A program címe: Élet fogyatékosként. „Érzékenyítő” tanfolyam szociális 

szakterületen dolgozóknak 
 A program témája: Megismertetni a fogyatékos emberek személyiségvonásait alakító 

hatásokat, amelyek az érzékszervek és a test sérüléseiből adódnak. Átélni, 
megérteni a sérülés miatt kialakuló nehezített életvitelt. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 1 x 5 óra, vagy a résztvevők igénye szerint. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Lajos Mihályné, 46/533-533, 30/249-2647, titkarsag@karrina.eu
 A program engedélyszáma: T-04-130/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
55.  A programot indító megnevezése: 

 
Karrina Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0013-05
 A program címe: Mentálhigiéne komplex segítő szerepe a szociális ellátási ágazat 

területeiben 
 A program témája: Olyan mentálhigiénés ismeret nyújtása, amely segíti a résztvevőt abban, 

hogy ismerje, értse, s alkalmazza annak módszereit segítő munkájának 
erősítése, s a gondozottak az életfolyamatban kialakuló „hétköznapi” 
másságokhoz való viszonyulása során. 

 A program célcsoportja: Szociális ellátásban részesülőkkel foglalkozó dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. márciustól igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 30 óra, egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079, valyi.nagyibolya@chello.hu 
 A program engedélyszáma: T-04-008/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
56.  A programot indító megnevezése: 

 
Karrina Szakképző Iskola 
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0013-05 
 A program címe: Alapfokú – A1 szintű jelnyelvi kommunikáció 
 A program témája: Kommunikációs akadálymentesítés az esélyegyenlőségért. Proform, 

mimikai- és kézjelek, artikulációs és térbeli irányok, formák. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 50 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 1 x 2, 1 x 3, vagy 2 x 2 óra, a résztvevők igénye szerint. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Lajos Mihályné, 46/533-533, 30/249-2647, titkarsag@karrina.eu
 A program engedélyszáma: T-04-064/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
57.  A programot indító megnevezése: 

 
Karrina Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0013-05
 A program címe: Középfokú – A2/1 szintű jelnyelvi kommunikáció 
 A program témája: Kommunikációs akadálymentesítés az esélyegyenlőségért. Proform, 

mimikai- és kézjelek, artikulációs és térbeli irányok, formák haladó szinten.
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 1 x 2, 1 x 3, vagy 2 x 2 óra, a résztvevők igénye szerint. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Lajos Mihályné, 46/533-533, 30/249-2647, titkarsag@karrina.eu
 A program engedélyszáma: T-04-065/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
58.  A programot indító megnevezése: 

 
Miskolci Gyermekvédelmi Központ
3515 Miskolc, Egyetem út 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00739-2008
 A program címe: „Még mindig nem késő” – Európai uniós pályázatok készítése, és 

írása a gyakorlatban 
 A program témája: Konkrét gyakorlati segítséget, módszereket, eszközöket, gyakorlati 

tanácsokat nyújtson az Európai Uniós pályázatok előkészítéséhez, 
tervezéséhez, írásához. Célja továbbá, hogy a pályázatírás egyes részeinek 
konkrét bemutatásával gyakorlati tapasztalatok szerzésével segítse elő az 
eredményes pályázatírást a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. 

 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 x 6 óra hétvége – péntek délután – szombat délelőtt + 10 óra 

gyakorlat 3 hónapos futamidő 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr.  Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302, 20/333-2499, 

fruska.modszertan@gmail.com 
 A program engedélyszáma: T-04-079/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
59.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális
és Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0176-05
 A program címe: Jelnyelvi alapfokú tanfolyam
 A program témája: A szociális és gyermekvédelmi szférában a siket gyermekek, kliensek 

kommunikációjának „akadálymentesítése”, a közvetlen emberi 
kommunikáció egyértelműsítésével és ereményesebbé tételével. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április
 A program időtartama: 40 óra
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 A továbbképzés intenzitása: A képzés indítását követően heti rendszerességgel, alkalmanként 2 óra.
 A program indításának helyszíne: Miskolc 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: T-04-129/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
60.  A programot indító megnevezése: 

 
KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti társaság 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: Konfliktuskezelést fejlesztő tréning 
 A program témája: Az interperszonális kapcsolati és konfliktuskezelési, megküzdési 

készségfejlesztés, különös tekintettel a mentálhigiénés szemléletű 
kapcsolatteremtésre és önreflexióra. A hatékony személyközi 
konfliktusmentes kapcsolatkezelés szabályszerűségeinek elmélyítése, 
továbbfejlesztése. 

 A program célcsoportja: szociális szakellátásban részesülőkkel foglalkozó dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. márciustól igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079, valyi.nagyibolya@chello.hu 
 A program engedélyszáma: S-04-003/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
61.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális  
és Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 A program címe: Szociális kompetencia fejlesztése a lakásotthonokban 
 A program témája: A lakásotthonokban dolgozó szakemberek személyiség fejlesztése. 

Csoportok és közösségek alakulásának segítése. Szakmai együttműködés 
és kommunikáció. 

 A program célcsoportja: gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Két hetente tartandó foglalkozások 8 órás időkeretben. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: S-04-029/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
62.  A programot indító megnevezése: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Szociális
és Gyermekvédelmi Központja 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

 A program címe: Nevelőszülők feladata a vérszerinti kapcsolattartás elősegítésében
 A program témája: A gyermek felkészítése a családváltásra. A vérszerinti család és a 

nevelőszülői család életstílusának, értékrendjének közelítése. A 
hazagondozás, vagy az örökbefogadás mint új lehetőség a gyerek életében. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente ismétlődő foglalkozásokkal. 5 alkalommal történő csoport 

foglalkozás. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Farkasné Borza Éva, 46/379-111/28, modszertan112@freemail.hu
 A program engedélyszáma: S-04-031/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
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63.  A programot indító megnevezése: 
 

KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti Társaság 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: „Esetmegbeszélés – mint a szakmai személyiség karbantartásának 
egyik záloga” 

 A program témája: Szociális segítők mentálhiginés alapismereteinek, szemléletének 
kialakítása, elmélyítése. Személyes és hivatásbeli készségeik fejlesztése, 
személyes aktív – részvételű, saját élményű esetmegbeszélő csoportokon. 

 A program célcsoportja: Szociális ellátásban részesülőkkel foglalkozó dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hónap alatt hat alkalom, alkalmanként 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079, valyi.nagyibolya@chello.hu
 A program engedélyszáma: S-04-011/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
64.  A programot indító megnevezése: 

 
KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti Társaság 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: „ÉN és a MÁSSÁG” – önismeretet – konfliktuskezelést fejlesztő tréning
 A program témája: A résztvevő a csoporton belül kapjon olyan élményt, amelynek 

segítségével ráláthat interperszonális kapcsolati, feladatmegoldási, 
konfliktuskezelési módszerének milyenségére, azok másokra gyakorolt 
hatására. Fejlessze önreflexiós, reflektív figyelmi, hatékony 
konfliktuskezelési, mentálhigiénés szemléletű kapcsolatépítési képességét. 

 A program célcsoportja: Szociális ellátásban részesülőkkel foglalkozó dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079, valyi.nagyibolya@chello.hu
 A program engedélyszáma: S-04-012/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
65.  A programot indító megnevezése: 

 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 36. 

 A program címe: Emberi kapcsolatok fejlesztése (kommunikáció, problémamegoldás)
 A program témája: Speciális igényekhez igazodó helyes emberi készségek elsajátításának 

segítése, pl.: empátia, kapcsolatteremtés. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 27 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 28–30.
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Három héten át heti egy alkalommal 10-10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bereginé Almási Erzsébet, 20/661-7045, mebesz@mebesz.hu
 A program engedélyszáma: S-04-111/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
66.  A programot indító megnevezése: 

 
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
3527 Miskolc, Selyemrét u. 36. 

 A program címe: Konfliktuskezelés, mint szülői, nevelőszülői hatékonyságot növelő 
módszer (gondozónői változat) 

 A program témája: A szociális dolgozók segítése az eredményes kommunikáció 
elsajátításában, a hatékony nevelés érdekében. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május 10–12.
 A program időtartama: 30 óra
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 A továbbképzés intenzitása: Három hét alatt heti egy alkalommal 10-10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Miskolc
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bereginé Almási Erzsébet, 20/661-7045, mebesz@mebesz.hu
 A program engedélyszáma: S-04-128/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Budapest 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
67.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit Kft. 
1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0367-05
 A program címe: A cukorbetegek hatékony ápolása, gondozása, és perspektívái
 A program témája: Új korszerű ismeretek átadása a cukorbetegek ápolására vonatkozóan. 

Gyakorlati lehetőségek és ajánlások a hivatást gyakorló szakemberek, a 
gondozók számára. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 42 óra: 5 nap (az intézményi megrendelő igénye szerinti ütemezés) 

alkalmanként 8, illetve 9 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Agárdi Éva, 70/371-5591, aranyalkony@aranyalkony.org 
 A program engedélyszáma: T-05-001/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
68.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Hatékony intervenció a családokkal végzett szociális munkában
 A program témája: A szociális ellátórendszer különböző területein dolgozó, a képzésre 

jelentkező szakembereket az eredményesebb gyakorlati munka érdekében 
megismertetni a családokkal végzett szociális munka tartalmával, 
módjaival és módszereivel. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. október 5., illetve igény szerint
 A program időtartama: 43 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8–9 órában történik, heti egy alkalommal, illetve igény 

szerint. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, juhaszsandor@kanizsay.sulinet.hu
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 A program engedélyszáma: T-05-009/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
69.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Csoportszervezői és csoportvezetői módszertani képzés szociális 

területen dolgozóknak 
 A program témája: A szociális ellátórendszer különböző területein dolgozó szakemberekkel 

megismertetni a csoportokkal végzett munka folyamatát a 
csoportalakítástól a tényleges munkán át a csoport lezárásáig. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május 16., illetve igény szerint
 A program időtartama: 43 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8–9 órában történik, heti 1–5 alkalommal, illetve igény 

szerint. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, juhaszsandor@kanizsay.sulinet.hu
 A program engedélyszáma: T-05-010/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
70.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Válaszok és megoldások az időskori életszakaszok speciális 

szükségleteihez 
 A program témája: A szociális ellátórendszer bármely területén dolgozó szociális 

szakemberekkel megismertetni az időskorúakra a mai társadalomban 
váró kihívásokat és az azokra adandó újszerű megoldásokat, 
innovációkat és modellkísérleteket az időseket segítő szolgáltatásokban. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 24., illetve igény szerint
 A program időtartama: 41 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8–9 órában történik, heti 1–5 alkalommal, illetve igény 

szerint. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, juhaszsandor@kanizsay.sulinet.hu
 A program engedélyszáma: T-05-011/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
71.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
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 A program címe: A komplex gondozás fogalma, tervezése, folyamata és megvalósítása
a szociális ellátásban 

 A program témája: Idős, fogyatékos kliensek ellátásában tevékenykedő ápolókkal és 
gondozókkal megismertetni a gondozási folyamat tervezésének, 
kivitelezésének, értékelésének és dokumentálásának elemeit, módszereit, 
eszközeit. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 22., illetve igény szerint
 A program időtartama: 43 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8–9 órában történik, heti 1–5 alkalommal, illetve igény 

szerint. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, juhaszsandor@kanizsay.sulinet.hu
 A program engedélyszáma: T-05-013/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
72.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Gyógyszereléssel kapcsolatos ismeretek a szociális intézményekben 

dolgozók részére 
 A program témája: Az egészségügyi dolgozókat megismertetni a korszerű, költséghatékony 

gyógyszerelési lehetőségekkel, és ezek jogi hátterével. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május 7., illetve igény szerint
 A program időtartama: 47 óra
 A továbbképzés intenzitása: Napi 8 óra. Heti 1–2 alkalommal.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, juhaszsandor@kanizsay.sulinet.hu
 A program engedélyszáma: T-05-015/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
73.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0934-04
 A program címe: A gyermekvédelmi vezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztése
 A program témája: Vezetők vezetés pszichológiai ismereteinek bővítése a színvonalas 

munkavégzés és a munkahelyi stressz csökkentése érdekében. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 héten keresztül heti egy alkalommal, alkalmanként 8 óra. 
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 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 48 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Both Éva, 1/323-2910, modszertan@tegyesz.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-017/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
74.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0934-04
 A program címe: Válságterhesekkel foglalkozók továbbképzése 
 A program témája: A válságterhességgel kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése, 

rendszerezése. Problémakezelési repertoár bővítése, szemléletformálás. 
 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti szolgáltatás, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 
örökbefogadással foglalkozó szervezetek, kórházi szociális munka 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 héten keresztül heti egy alkalommal, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Székely Zsuzsa, 1/323-2910, modszertan@tegyesz.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-030/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
75.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat E.B.I. Szemünk 
Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ 
1119 Budapest, Tétényi út 46–48. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0076-06
 A program címe: A bábjáték, mint a nevelés egyik leghatékonyabb eszköze a 

személyes gondoskodást végzők tevékenységében 
 A program témája: A résztvevőkkel a bábjáték sokrétű lehetőségének megismertetése a 

nevelés területein, kreativitásuk erősítése. 
 A program célcsoportja: családsegítés, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos 

személyek bentlakást nyújtó intézményei, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, családok átmeneti 
otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Havonta 4 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szeged, Debrecen, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Perneki Jánosné, 20/524-6912, 1/221-2058, motil.agnes@ebi.ujbuda.hu
 A program engedélyszáma: T-05-033/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján a pedagógus 

továbbképzésben a program indítási engedélyszáma: 
OM 298/54/2006

76.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: A kosárfonás alapjai a foglalkoztatásban, fejlesztésben, 

(re)habilitációban 
 A program témája: A kosárfonás, mint a ma is élő népi kismesterség alapjainak és a 

foglalkozásvezetés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek szerzése 
az alapanyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, 
levezetésével kapcsolatban. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, , 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalommal 5 óra, 6 héten keresztül. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 38 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Judit, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-034/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
77.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Kötődések és lojalitás – a személyes kapcsolatok jelentősége
 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberekkel megismertesse a 

kötődéssel kapcsolatos újabb kutatási eredményeket, felhívja a figyelmet 
a lojalitás problémákra. A tanfolyamon olyan ismeretek, módszerek 
átadására kerül sor, melyek segítenek a gyakorlatban jelentkező 
problémák megoldásában. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hét alatt kétszer két nap.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Morvainé Nagy Mária, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu
 A program engedélyszáma: T-05-035/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
78.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: „Szabályszerűség és szakszerűség a szociális intézményekben” –

intézményvezetők feladatai a jogszabályok betartásában 
 A program témája: Intézményszervezési, működtetési, ellenőrzés felkészülési, vezetési 

ismereteket, elektronikus nyilvántartások használatát tartalmazza, és 
gyakorlati példákon keresztül, esetfeldolgozással mutatja be az ellátottak 
jogvédelmét. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 50 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hónapon belül 2 hetente 2 nap (összesen 6 alkalom, alkalmanként 

6–7 óra) továbbképzés, felkészülés a vizsgára és írásbeli vizsga értékeléssel. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Borsányi Katalin, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-042/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
79.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-1013-04
 A program címe: Interjútechnikák
 A program témája: A tanfolyam célja, hogy a segítő munkakörben dolgozók megismerjenek 

és a gyakorlatban kipróbálhassanak különböző interjús, segítő 
beszélgetés formákat, melyek nem részei az egyetemi képzési tanrendnek. 
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 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január
 A program időtartama: 52 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 x 8 óra + 5 x 4 óra. Összesen 3 hónap alatt. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Breitner Péter, 1/238-9526, vida.judith@bmszki.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-055/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
80.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: LANTEGI – Új munkaképesség-felmérő módszer a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatása érdekében 
 A program témája: A tanfolyam célja a Lantegi módszertani rendszer elsajátítása, mely a 

személyi, munkahelyi, és munkaköri profilok elemzésével növeli a 
fenntartható foglalkoztatás esélyeit. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzés két három napos blokkból áll. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-103/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
81.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: „Enyém a testem” – Tanfolyam az értelmi sérült felnőttek részére 

készült szexuális önvédelmi program oktatóinak képzésére 
 A program témája: A képzés az „Enyém a testem” a szexuális visszaélések megelőzését segítő 

program oktatására és használatának bevezetésére készíti fel a leendő 
trénereket. 

 A program célcsoportja: támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok 
nappali intézménye, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzés két 2 napos blokkokból áll. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-104/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
82.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
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 A program címe: Támogatott döntéshozatal
 A program témája: A támogatott döntéshozatal elvének érvényesítése a gyakorlatban, a 

vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzés két 3 napos blokkokból áll. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-105/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
83.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A képességfejlesztés interaktív módszerrel a szociális 

szolgáltatásokban 
 A program témája: A szociális szakemberek szakmai képességfejlesztése interaktív 

módszerekkel a minőségfejlesztés érdekében. 
 A program célcsoportja: támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos 

személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekotthon 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzés két 2 napos blokkokból áll. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-106/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
84.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Előítélet-ellenesség és normatartó magatartás a film eszközeivel
 A program témája: A film formanyelvének használatával önismeretre, konfliktusmentes 

probléma megoldására, empátia fejlesztésére szolgál. 
 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 

utcai szociális munka, nevelőszülői hálózat 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt nap, napi 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Moldova Ágnes, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-110/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
85.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: A fotódokumentáció, mint az egyén megismerésének új módszere és 

technikája a személyre szabott gondozási munkában 
 A program témája: A szociális munka eszköztárának bővítése a megismerés új, digitális 

technikáival. A szociális szolgáltatást igénybevevők egyéni gondozását 
segítő, az egyediségre fókuszáló látásmód kialakítása, kép elemzési 
módszer elsajátítása. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Négy nap, napi 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Györgyi, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-111/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
86.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat E.B.I. Szemünk 
Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ 
1119 Budapest, Tétényi út 46–48. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0076-06
 A program címe: Család – bölcsőde, partnerségük igazi arca 
 A program témája: Célunk a bölcsődei szakemberek tudásának, alkalmazkodó képességének 

növelése, a családok változó igényeinek gyors felismerése, a helyes 
válaszok megtalálása. 

 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Acsainé Végvári Katalin, 20/232-9205, motil.agnes@ebi.ujbuda.hu
 A program engedélyszáma: T-05-112/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
87.  A programot indító megnevezése: 

 
Család, Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0360-06
 A program címe: A gyermekbántalmazás kezelése és megelőzése 
 A program témája: Cél, hogy a résztvevőkkel megismertessük a bántalmazás formáit, 

tüneteit, hatásait az áldozattá vált gyerekekre, valamint tudatosítsuk 
bennük a bántalmazást elszenvedett gyermekek kezelésében betöltött 
szerepüket, feladataikat és szükséges intézkedéseket. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, május, szeptember, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 x 8 órás blokkokban.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Katalin, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-118/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
88.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
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 A program címe: Felkészítő tanfolyam demens nappali ellátás szakmai programjának 
kialakítására 

 A program témája: A továbbképzés célja a demens nappali ellátás kialakításához szükséges 
ismeretek nyújtása. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 napos tanfolyam, napi 8 órában.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0101, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-122/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
89.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: Mentálisan hanyatló idősek intézményi ellátása 
 A program témája: Továbbképzés célja a demensekkel folyó gondozási tevékenység 

módszertani megalapozása. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, demensekkel foglalkozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 napos tanfolyam, napi 8 órában.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0101, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-123/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
90.  A programot indító megnevezése: 

 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0073-04
 A program címe: Módszertani felkészítő tanfolyam az egységes óvoda – bölcsődében 

dolgozó gondozónők számára 
 A program témája: Az egységes óvoda – bölcsődében dolgozó gondozónők felkészítése az 

óvodás korú gyermekek nevelésére. 
 A program célcsoportja: egységes óvoda – bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz
 A program időtartama: 60 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 500 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, 20/823-1796, nyitraia@t-online.hu
 A program engedélyszáma: T-05-125/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
91.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat E.B.I. Szemünk 
Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ 
1119 Budapest, Tétényi út 46 –48. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0076-06
 A program címe: Az anyanyelv – elsajátítás folyamata, segítése és a gondozó nyelvi 

igényességének jelentősége 
 A program témája: Anyanyelv elsajátítás, nyelvi fejlesztések. Helyes beszédejtés, 

nyelvhelyességi, nyelvhasználati kérdések. 
 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február – november
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Igény szerint egy hónap alatt 5 vagy 6 alkalom, 1 alkalommal 8 óra 

vagy 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. N. Fodorné Láncz Éva Anna, 70/426-4934 
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 A program engedélyszáma: T-05-126/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
92.  A programot indító megnevezése: 

 
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33–35. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0073-04
 A program címe: Családtörténet, családi fotók elemzésével 
 A program témája: A gyermekvédelem látókörébe került családoknál hiányos a személyes 

múlt és a benne szereplők ismerete, amely fontos feltétele a megfelelő 
szülői szerepek, és a családi kötelékek kialakításának. A családtörténet 
elkészítésének ismeretét az alapellátásban és szakellátásban dolgozóknak 
javasoljuk. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Négy hét alatt elvégezhető, háromszor 8 óra és egyszer 6 óra.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Mester Zsuzsa, 1/237-6764, zsuzsa.mester@ncsszi.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-132/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
93.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Az inkontinens betegek evidenciákon alapuló ápolása 
 A program témája: Ápolókkal és gondozókkal megismertetni az inkontinencia fajtáit, 

felosztását, valamint a vizelet tartási nehézségekkel szenvedők 
ellátásának korszerű lehetőségeit. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 21., illetve igény szerint
 A program időtartama: 45 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi kilenc órában történik. Heti 1–5 alkalommal illetve 

igény szerinti ütemezésben. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, urbanne.rp@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-003/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
94.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Evidenciákon alapuló ápolás, ápolási folyamat és dokumentáció
 A program témája: Idős, fogyatékos kliensek ellátásában tevékenykedő ápolókkal-

gondozókkal megismertetni az ápolás folyamat tervezésének, 
kivitelezésének, értékelésének és dokumentálásának elemeit, módszereit, 
eszközeit. 

 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február 24., illetve igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8 órában történik. Heti 1–5 alkalommal illetve igény 

szerinti ütemezésben. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, urbanne.rp@t-online.hu 
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 A program engedélyszáma: T-05-005/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
95.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: Az idősellátás bentlakásos intézményeiben jelentkező jellegzetes 

problémák, és azok lehetséges megoldási módszerei 
 A program témája: Idősellátásban dolgozók szakmai ismereteinek mélyítése. A bentlakásos 

intézményekben élő gondozottak jellegzetes problémáinak feltárása, és 
ezek lehetséges kezelési módszereinek megismerése. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április 6., illetve igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8 órában történik. Heti 1–5 alkalommal illetve igény 

szerinti ütemezésben. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, urbanne.rp@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-006/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
96.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00600-2008
 A program címe: A haldokló beteg ápolása, ellátása, gyász az ápolói kompetenciák 

tükrében 
 A program témája: Az idősellátásban dolgozókkal megismertetni a haldokló betegek 

ellátásának korszerű módszereit, és a pszichés reakciók helyes kezelési 
technikáit. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április 4., illetve igény szerint
 A program időtartama: 43 óra
 A továbbképzés intenzitása: Az oktatás napi 8–9 órában történik. Heti 1–5 alkalommal, illetve igény 

szerinti ütemezésben. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Juhász Sándor, 20/620-2401, urbanne.rp@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-009/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
97.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat E. B. I. Szemünk 
Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ 
1119 Budapest, Tétényi út 46–48. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0076-06
 A program címe: Társadalmi, szakmai és szülői elvárások összehangolása a napközbeni

kisgyermekellátásban 
 A program témája: A bölcsődei alapellátás és szolgáltatások megszervezése a társadalom és 

a családok igényeire építve. A bölcsődei szakemberek elméleti és 
gyakorlati tudásának bővítése, korszerűsítése. 

 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, április, október
 A program időtartama: 40 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint a régió területén 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Takács Anna Mária, 1/204-6681, takacs.anna.@ebi.ujbuda.hu
 A program engedélyszáma: T-05-010/2009



 

4. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 553 

 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
98.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit KFT. 
1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0367-05
 A program címe: Evidenciákon alapuló ápolás, ápolási folyamat és dokumentáció
 A program témája: Idősek. Fogyatékosok ellátásában dolgozó ápolók/gondozók megismerik 

az ápolási, gondozási folyamatokat, módszereket. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap (8+9+9+9+7 tanóra)
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Agárdi Éva, 70/371-5591, aranyalkony@aranyalkony.org 
 A program engedélyszáma: T-05-028/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
99.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit KFT. 
1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0367-05
 A program címe: Az elmúlás kortárs lélektana és gyakorlata az 

egészségtudományban 
 A program témája: Ismeretek az önkéntességről, gyógyíthatatlan betegekről és 

hozzátartozóikról. Az elmúlás és a halál. Hospice. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 

bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap (8+9+8+8+9 tanóra)
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Agárdi Éva, 70/371-5591 aranyalkony@aranyalkony.org 
 A program engedélyszáma: T-05-029/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
100.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit KFT. 
1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0367-05
 A program címe: Legnagyobb értékünk az élet tudatos védelmének módszereiről, 

eszközeiről 
 A program témája: Az elsősegélynyújtás fontossága, segítségnyújtás, sérült ellátás módszerei 

elméletben és gyakorlatban. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap (9+9+8+9+7 tanóra)
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Agárdi Éva, 70/371-5591, aranyalkony@aranyalkony.org 
 A program engedélyszáma: T-05-030/2009
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 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
101.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit KFT. 
1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0367-05
 A program címe: A korszerű stoma ellátás elmélete és gyakorlata 
 A program témája: A gondozónők megismerik az ellátás módszereit, eszközeit, a stomás 

emberek életminőségének javításában játszott szerepet. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap (9+9+8+9+7 tanóra) 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Agárdi Éva, 70/371-5591, aranyalkony@aranyalkony.org 
 A program engedélyszáma: T-05-031/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
102.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Szakmai és magánéleti szerepeink – összefüggések, határok; a 

szerepek harmóniája, mint a kiégés megelőzésének egyik feltétele 
 A program témája: A szakmai szerepekben történő professzionalizálódás fejlődése feltétele a 

hatékony munkának, ugyanakkor a magánéleti szerepek lassúbb 
alakulása növeli a kétféle szerep közötti feszültségeket. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: Négy nap.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-037/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
103.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Szociális munka cigányokkal
 A program témája: Cigány (roma) kliensekkel dolgozó szociális munkások felkészítése az 

ebben a közegben végzett munka sajátosságaira 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt nap, napi 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-038/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
104.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Jogvédelmi ismeretek 
 A program témája: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást igénybevevők 

jogainak, a jogvédelem rendszerének megismerése, jogalkalmazási 
esetmunka. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Négy nap, napi 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Judit, 70/335-2625, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-039/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
105.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Kézműves szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, (re)habilitációban I.
 A program témája: Természetes anyagokhoz kapcsolódó, hagyományos kézműves technikák 

és a foglalkozásvezetés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek 
szerzése az alapanyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, 
levezetésével kapcsolatban. 
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 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 30 óra, heti egy alkalommal 5 óra, 6 héten keresztül (6 x 5 óra)
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Judit, 70/335-2625, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-055/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
106.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Az egyéni szükségletekre alapozott gondozás lehetőségei az 

idősellátásban 
 A program témája: A jó megismerési technikák szakszerű alkalmazása előgondozáskor, a 

szükségletek felmérése, egyéni gondozás tervezése teamben, a 
mentálhigiéné szinten tartó, feljesztő és terápiás lehetőségei. A dolgozók 
mentálhigiénéje. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap, napi 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Györgyi, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-066/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
107.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Demens betegek, hozzátartozóik és gondozóik lelki támogatása és 

közösségi kapcsolataik segítése 
 A program témája: Demens betegek, családjuk és gondozóik lelki megerősítése, integrált 

létének, a gondozók munkájának segítése. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi 

pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
családban gondozás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt egymást követő nap 6-6 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Judit, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-075/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
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108.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Interprofesszionális közösségi munka 
 A program témája: A kurzus a szervezetközi és szakmaközi együttműködésről. A szociális 

tervezésről, és a szociális változások érdekében történő beavatkozási 
stratégiákról szól. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt egymást követő napon hat óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Judit, 70/335-2625, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-083/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
109.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0934-04
 A program címe: Kiskorú és fiatalfelnőtt-korú várandósokkal és leányanyákkal 

foglalkozó szakemberek képzése 
 A program témája: Egészségügyi, jogi, pszichológiai és pedagógiai továbbképzés 

leányanyákkal foglalkozó segítők számára. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 
egészségügyi ellátás/szolgáltatás (kórházi szociális munka, védőnői 
szolgálat, gyermekorvos, háziorvosi hálózat) 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 45 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 6 alkalom, 5 alkalom esetén 8 óra, 1 alkalom esetén 

5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kovács Szilvia Rita, 1/323-2910, modszertan@tegyesz.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-103/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
110.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Kézműves szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, 

(re)habilitációban II. 
 A program témája: Természetes anyagokhoz kapcsolódó, hagyományos kézműves technikák 

és a foglalkozásvezetés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek 
szerzése az alapanyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, 
levezetésével kapcsolatban. 
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 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalommal 5 óra, hat héten keresztül (6 x 5 óra). 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Judit, 70/335-2625, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-108/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
111.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 07-0331-03
 A program címe: Jóvátételi módszerek – konfliktuskezeléstől a közösségépítésig –

romákkal foglalkozó szakemberek részére 
 A program témája: A hátrányos helyzetű és romák lakta térségekben a kisebbségi identitás 

különbözőségéből adódó feszültségek kezelésére és a békés együttéléshez 
egy újszerű megoldást nyújtunk a jóvátételi (resztoratív) technikák 
megtanításával és alkalmazásának elsajátításával. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt nap, napi 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bánlaky Pál, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-109/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
112.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A szociális szakembernek a súlyosan, halmozottan sérült 

személyekkel való kommunikációjának fejlesztése 
 A program témája: Augmentatív és alternatív kommunikáció módszerével a súlyosan, 

halmozottan sérült személyek támogatása. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetene 1 x 6 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 38 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
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 A program engedélyszáma: T-05-132/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
113.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Esélyegyenlőség a védett, félig védett és szociális 

foglalkoztatáspolitikában 
 A program témája: Fogyatékos személyek jogvédelmét elősegítő eszközök az esélyegyenlőség 

és védett, félig védett és szociális foglalkoztatás terén. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok 

nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 36 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Tíz egymást követő héten három óra vagy kéthetente hat óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-133/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
114.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Esélyjogegyenlőség a gyakorlatban a szociális ellátások területén
 A program témája: A modern európai állam és polgárai viszonyának bemutatása, a 

fogyatékos személyek társadalmi, esélyegyenlősége a szociális 
szolgáltatások területén. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 36 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 38 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente 7 alkalommal.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-134/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
115.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A szociális segítők veleszületetten siketvak személyekkel való 

kommunikációjának segítése 
 A program témája: Kommunikációs technikák begyakorlása a veleszületetten siketvak 

személyek kommunikációjának szociális segítői feladataihoz. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona,, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente 1 x 6 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-135/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
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116.  A programot indító megnevezése: 
 

„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek 

kommunikációs segítése a szociális ellátások rendszerében 
 A program témája: A szociális szakembereknek a fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott 

kliensekkel (FSA) való kommunikációja javítása. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 hétvége: 1 nap + 3 nap + 3 nap2 nap. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-136/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
117.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Autizmus spektrum zavarral élő felnőttek – az autizmus szempontú, 

info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei 
 A program témája: A program célja a felnőtt autista emberekkel kapcsolatos érzékenyítés, 

ismeret átadás, készségfejlesztés. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 45 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 + 2 nap – vagy 5 x 1 nap (1nap/hét). Harmadik képzési napot követő 

önálló munkavégzés – otthoni feladatok – 10 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-137/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
118.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A szociális szakemberek és a szerzetten siketvak személyek 

kommunikációjának továbbfejlesztése 
 A program témája: Kommunikációs technikák begyakorlása a szerzetten siketvak személyek 

kommunikációjának szociális segítői feladataihoz. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, fogyatékosok nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente 1 x 6 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-138/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
119.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Fogyatékosságügyi foglalkoztatási civil érdekképviseleti koordinátor
 A program témája: A továbbképzés olyan, a fogyatékos területen dolgozó szakemberek 

felkészítését szolgálja, akik a fogyatékos személyek érdekeinek 
érvényesítésén dolgoznak. 

 A program célcsoportja: támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
segítésével foglalkozó civil szervezetek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Havonta 2 nap négy hónapon keresztül. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 37 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-139/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
120.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban
 A program témája: Szociális vállalkozási és kommunikációs ismeretek nyújtása a szociális 

foglalkoztatás fejlesztése érdekében. 
 A program célcsoportja: fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, foglalkoztatásszervezői munkakörben dolgozó 
szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzést három, egyenként kétnapos blokkban szervezzük 

meg, melyek között legalább két hét van. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-140/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
121.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében
 A program témája: Fogyatékos személy otthonában nyújtott szociális vagy gyermekjóléti 

szolgáltatást végző szociális és gyermekvédelmi szakemberek 
továbbképzése. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 x 2 nap elmélet, az elméleti tömbök között 2 x 10 óra gyakorlat.
 A program indításának helyszíne: Budapest
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-147/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
122.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A1 szintű jelnyelvi tanfolyam
 A program témája: A program célja jelnyelvhasználat- és ismeret és a siketek mindennapi 

kommunikációjával kapcsolatos tudás fejlesztése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató 
szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális 
munka, fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 2 x 2 óra vagy heti 1x 4 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-148/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
123.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Felnőttkorban hallássérültté vált emberek kommunikációs segítése 

a szociális ellátásokban 
 A program témája: A hallássérült emberek rehabilitációjának szükséges legújabb módszerek 

megismerése a szociális szolgáltatások területén. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, fogyatékosok nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente 1, 1 oktatási nap (1 oktatási nap/10 óra). 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-149/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
124.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Fogyatékos emberek társadalmi befogadásának hatékonyabb 

gyakorlata – a szociális ellátó rendszer új feladatai és lehetőségei 
 A program témája: A résztvevők képet kapnak a fogyatékos emberek jelenlegi társadalmi 

helyzetéről, az ellátó rendszer problémáiról. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok 

nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 45 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente, hét alkalommal. Napi 6–7 órában. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 34 500 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-150/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
125.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális 

szakemberek és a szolgáltatásokat igénybe vevő fogyatékos emberek 
között 

 A program témája: A fogyatékossághoz kapcsolható ismeretek átadása, kommunikációs 
helyzetek megoldása a társadalmi integráció elősegítéséhez. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, helyettes 
szülői hálózat, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 45 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 2 alkalom, alkalmankét 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-151/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
126.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus 

szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei 
 A program témája: A program célja az autizmussal élő gyermekekkel kapcsolatos 

érzékenyítés, ismeret átadás, készségfejlesztés. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 45 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 + 2 nap – vagy 5 x 1 nap (1nap/hét). Harmadik képzési napot követő 

önálló munkavégzés – otthoni feladatok – 10 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-152/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
127.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők 

intenzív képzési programja 
 A program témája: Az értelmi sérült emberek kommunikációjának segítése az írásbeli, szóbeli 

és képi eszközökkel, a könnyen érthető kommunikációval. 
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 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 46 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 nap (3 nap/8 óra, valamint 1 nap 6 óra), a 3 napot egyhuzamban, míg 

at 1 napot két hét múlva szükséges lebonyolítani pl. 3 + 1 nap/hét. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-153/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
128.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai 
 A program témája: Széles körű, gyakorlat orientált, korszerű ismeretek átadása a fogyatékos 

személyekkel összefüggésben. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
családok átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 33 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kilenc egymást követő héten a tematikában feltüntetett óraterv 

alapján, vagy 5 alkalommal a tartalomban feltüntetett témák 
megtartása mellett. 

 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-154/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
129.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0899-04
 A program címe: A szociális és gyermekvédelmi területen információs szolgáltatást 

nyújtó szakemberek felkészítése 
 A program témája: A szociális és gyermekvédelmi ellátásban dolgozó szakemberek 

felkészítése szakmai információk gyűjtésére, rendszerezésére, frissítésére 
és hatékony nyújtásáram saját kompetenciahatáraik felismerésével és 
betartásával. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A tanfolyam két blokkból áll, az első három egymást követő napon 

kerül megrendezésre, melyek hat óra saját intézményben végzett 
gyakorlat követ, amit a második blokk követ, egy közös értékelés és 
csoportos vizsga zár a negyedik napon. A két blokk között l 

 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: T-05-155/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
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130.  A programot indító megnevezése: 
 

Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény 
Konzorciumi Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: A demens betegek komplex mozgásterápiája 
 A program témája: A résztvevők megismerkednek a demens betegek egyéni, és csoportos 

kezelésének lehetőségeivel a fizioterápia szemszögéből. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 

bentlakást nyújtó intézményei 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hetes képzés, 5 x 8 órában.
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0101, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-163/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
131.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény 
Konzorciumi Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: Pszichológiai ismeretek az idősellátásban 
 A program témája: Ápoló-gondozó részére pszichológiai ismeretek nyújtása az idős emberek 

ellátásában. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente egy alkalom 6 órában.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tepericsné Jámbor Klára, 1/322-9432/81, pestiotthon@axelero.hu
 A program engedélyszáma: T-05-164/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
132.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Konzorciumi
Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: Veszteséggel való bánásmód. Hospice szemléletű idősgondozás
 A program témája: A hospice szellemiségű gondozás erősödése az idősgondozásban.
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei, a téma iránt érdeklődő szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Négy alkalom, alkalmanként 8 óra (egymást követő 4 nap). 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-165/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
133.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Fővárosi 
Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: Pszichiátriai beteg a családban
 A program témája: A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó szociális 

szakemberek számára ismeretek nyújtása a pszichiátriai betegekkel élő 
családok nehézségeiről és e családoknak nyújtható pszichoszociális 
segítés lehetőségeiről. 

 A program célcsoportja: családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 8 óra/hét, 40 óra/5 hét.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Gordos Erika, 1/333-4966, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-166/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
134.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény 
Konzorciumi Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: Gerontológiai – gondozási alapismeretek a területi idősellátásban 

dolgozó szociális gondozók számára 
 A program témája: A szociális gondozó – ápoló képzés során megszerzett ismeretek 

kibővítése az idősellátás területén releváns gerontológiai, 
gerontopszichológiai, geriátriai ismeretekkel, és az idősgondozás 
gyakorlati szempontjaival, különös tekintettel a területi gondozás 
feladataira. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy héten belül 5 alkalommal: 1. nap 10 óra, 2. nap 6 óra, 3. nap 12 óra, 

4. nap 6 óra, 5. nap 8 óra időtartamban. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-167/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
135.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Konzorciumi
Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0280-04
 A program címe: A gerontológia aktuális kérdései
 A program témája: Az ápolás – gondozásban dolgozó nővérek és szociális gondozó ápolók 

gerontológiai, geriátriai és ápolási ismereteinek bővítése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy héten belül 5 alkalommal: 1. nap 8 óra, 2. nap 6 óra, 3. nap 10 óra, 

4. nap 8 óra, 5. nap 10 óra időtartamban. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0101, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: T-05-168/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
136.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Közhasznú Nonprofit KFT. 
1084 Budapest, Mátyás tér 6. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0367-05
 A program címe: Foglalkoztatás szervezés a bentlakásos szociális intézményekben
 A program témája: A foglalkoztatásszervezés képességfejlesztő, szinten tartó módszerei, a 

preventív jelleg hangsúlyozása, gyakorlattal. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap (9+8+8+9+8).
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 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Agárdi Éva, 70/371-5591, aranyalkony@aranyalkony.org 
 A program engedélyszáma: T-05-170/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés  
 
137.  A programot indító megnevezése: 

 
Lege Artis Tanácsadó és Oktató Bt.
1125 Budapest, Diós árok 32/b. 

 A program címe: Gyermekvédelmi/családi mediációs alapképzés 
 A program témája: A mediáció alapfokú ismereteinek megtanítása és értő gyakorlati 

alkalmazása konfliktusok esetén a család- és gyermekvédelem 
legszélesebb területein. 

 A program célcsoportja: falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, gyermekjóléti szolgáltatás, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, minden, a konfliktuskezelésben érintett család- és 
gyermekvédelmi szakember 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Három nap alatt alkalmanként 10 óra.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Virágné Lovas Zsuzsanna, 1/212-6256, legeartis@legeartis.hu
 A program engedélyszáma: S-05-002/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján a pedagógus 

továbbképzésben a program indítási engedélyszáma: OKM 4/288/2009 
138.  A programot indító megnevezése: 

 
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: Közösségi konfliktusok mediációja
 A program témája: Felkészítés a kisebbségi helyzetből, másságból fakadó nézeteltérések, 

konfliktusok a deviancia kezelésére. Az esélyegyenlőség megteremtése 
közvetítéses vitarendezéssel. A jóvátétel gyakorlatának megismerése. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 egymást követő nap, naponta 10 x 45 perces tanóra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 58 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Barcy Magdolna, 30/397-6704, mbarcy@upcmail.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-005/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
139.  A programot indító megnevezése: 

 
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: Családi konfliktusok mediációja
 A program témája: Felkészíteni a résztvevőket arra, hogy tudják alkalmazni a család 

rendszerszemléletű megközelítéséből adódó beavatkozási lehetőségeket: 
családi konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, intergenerációs 
konfliktusok stb. 
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 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 egymást követő nap, naponta 10 x 45 perces tanóra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 58 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Barcy Magdolna, 30/397-6704, mbarcy@upcmail.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-006/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
140.  A programot indító megnevezése: 

 
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: Mediáció II. – közvetítéses konfliktuskezelés haladóknak 
 A program témája: A mediáció útján történő konfliktuskezelés technikáinak gyakorlása, a 

mediációhoz szükséges készségek elmélyítése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi 
napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 egymást követő nap, naponta 10 x 45 perces tanóra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 58 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Barcy Magdolna, 30/397-6704, mbarcy@upcmail.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-007/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
141.  A programot indító megnevezése: 

 
Didaktikai Műhely – Lárix Stúdió Bt.
1035 Budapest, Miklós u. 13. 

 A program címe: Időgazdálkodás, személyes hatékonyság a szociális ellátásban
 A program témája: A résztvevők érzékenyebbé és fogékonyabbá válnak az időfelhasználással 

kapcsolatos kérdések iránt, elsajátítják a hatékony időbeosztás készségét. 
Képessé válnak arra, hogy mindennapi döntéseiket alapvető értékeiknek 
és céljaiknak megfelelően hozzák meg. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január 10.
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: A foglalkozást általában munkaidőn kívüli időszakra szervezzük, 

intenzív 2 x 2 napos intenzív formában. 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Molnár Attila, 20/346-7386, postmaster@dmuhely.t-online.hu
 A program engedélyszáma: S-05-014/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
142.  A programot indító megnevezése: 

 
Kapcsolat Alapítvány
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 

 A program címe: Családi és kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning
 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó segítő szakemberek számára új szemlélet 

és módszer nyújtása a családi konfliktusok megoldására. 
 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 

utcai szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, november
 A program időtartama: 60 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 120 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kardos Ferenc, 30/688-1199, Kapcsolat2000@t-online.hu
 A program engedélyszáma: S-05-022/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
143.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Családterápiás Egyesület
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 10. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport krízisben lévő családokkal foglalkozó 
szociális szakemberek részére 

 A program témája: A krízisben lévő családok helyzetének feltérképezése 
rendszerszemléletben, hogy a segítő jobban megértse a kapcsolati 
kölcsönhatásokat. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január, április, október
 A program időtartama: 50 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hetente 5 óra 5 hónapon keresztül.
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pécs, Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Barát Katalin, 20/469-2447, familyth@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-025/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
144.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Családterápiás Egyesület
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 10. 

 A program címe: Szupervízió krízisben lévő családokkal családkonzultációt végző 
szociális szakemberek részére 

 A program témája: A képzés célja a személyes hatékonyság növelése, a szakmai önismeret 
fokozása, a segítő foglalkozásból eredő érzelmi megterhelés csökkentése, 
a kiégési folyamat elkerülése. 

 A program célcsoportja: családsegítés, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, pszichiátriai betegek 
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január, március, szeptember
 A program időtartama: 50 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hetente 5 óra 5 hónapon keresztül.
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pécs, Debrecen
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Barát Katalin, 20/469-2447, familyth@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-026/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az egészségügyi 

továbbképzésben a program engedélyszáma: SE-TK/2011.II./00014 
145.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Gordon Iskola Egyesület
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 

 A program címe: Tanítsd gyermeked önfegyelemre! Dr. Thomas Gordon azonos című 
könyvére épülő tréning 

 A program témája: Gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók önfegyelmét, önálló probléma 
megoldását fejlesztő kommunikációs tréning. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Négy héten át heti 1 alkalommal, alkalmanként 7,5 óra. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Karsainé Soós Katalin, 30/283-3448, 76/487-821, 

gordoniskola@vnet.hu; gordoniskola@gmail.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-027/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
146.  A programot indító megnevezése: 

 
Artemisszió Alapítvány
1016 Budapest, Mészáros u. 10. 

 A program címe: Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning 
interkultúrális környezetben dolgozó szociális szakembereknek 

 A program témája: A program célja az interkultúrális kommunikációs helyzetekkel, kulturális 
különbséggel való szembesülés képességének fejlesztése Margalit Cohen – 
Emerique, francia pszichológus modellje alapján. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 36 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Pálfay Krisztina, 1/413-6517, artemisz@artemisszio.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-028/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
147.  A programot indító megnevezése: 

 
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 
1074 Budapest, Dohány u. 71. 

 A program címe: Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeikkel
 A program témája: Felkészíteni a segítőket az erőszaknak kitett felnőttek és gyerekek 

támogatására, megerősítésére. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január 23., február 20., március 19., május 14., szeptember 17., 

október 22. 
 A program időtartama: 30 óra
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 A továbbképzés intenzitása: 10 óra/nap, három egymást követő nap, 10 óra/nap, három 
alkalommal egy – egy nap egymást követő három héten, 10 óra/nap, 
három alkalommal egy – egy nap egymást követően kéthetente. 

 A program indításának helyszíne: Budapest, Tatabánya, Pécs
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Györgyi, 30/248-5841, info@nane.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-038/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
148.  A programot indító megnevezése: 

 
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
1035 Budapest, Váradi u. 9-11. 

 A program címe: A mediáció és egyéb resztoratív módszerek haladó szintű 
alkalmazása a szociális és gyermekvédelmi munkában 

 A program témája: A mediációban már tapasztalatot szerzett kollégákkal való munka 
folytatása; újabb resztoratív technikák megismertetése és elsajátítása, 
saját gyakorlatból származó esetek átbeszélése, a felmerülő nehézségek 
(nem mediálható esetek, a mediátor szerepkonfliktusai) csoport szintű 
feldolgozása. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május 11., november 9.
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A szakmai személyiségfejlesztést hat egymást követő pénteken tartjuk. 

Egy képzési nap hossza 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szabóné Bánfalvi Katalin, 20/576-9695, cstan.info@kszki.obuda.hu
 A program engedélyszáma: S-05-043/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
149.  A programot indító megnevezése: 

 
Életkorona Szociális Alapítvány
1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. 

 A program címe: A segítő kapcsolatban rejlő lehetőségek és nehézségek. 
Esetmegbeszélő csoport 

 A program témája: A segítő hivatás gyakorlása, a rendszeres kapcsolat a rászorulókkal 
komoly érzelmi terhet ró a szakemberekre. Az esetmegbeszélő csoport 
lehetőséget ad arra, hogy a segítő munkatársak ne maradjanak magukra 
kérdéseikkel. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 x 5 óra, összesen 30 óra, 6 hét alatt.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lukácsi Ilona, 30/603-5032, gazdig@kamerdo.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-045/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
150.  A programot indító megnevezése: 

 
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: Team szupervíziós csoport a Hajléktalan Gondozási Központ 
munkatársai számára 

 A program témája: Szupervíziós csoport a Hajléktalan Gondozási Központ munkatársai 
számára, mely lehetőséget nyújt a gondozási munkájuk során felmerülő 
esetek megbeszélésére. Célja: a team tagok szakmai önismereti elemeinek 
a gyarapítása. 

 A program célcsoportja: utcai szociális munka, nappali melegedő, ügyfélszolgálati iroda
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január 18.
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kártyás Irén, 1/338-4186, diszpecser@menhely.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-057/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
151.  A programot indító megnevezése: 

 
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a fővárosi és Pest megyei utcai gondozó 
szolgálatok munkatársai számára 

 A program témája: Az intézményközti esetmegbeszélő célja, a hajléktalan emberekkel 
foglalkozó utcai szociális munkások érzelmi terheinek csökkentése, 
munkájuk eredményességének javítása, az eseteken keresztüli párbeszéd 
erősítése az egyes intézmények között. 

 A program célcsoportja: utcai szociális munka, egészségügyben dolgozó szociális munkás
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január 5.
 A program időtartama: 36 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kártyás Irén, 1/338-4186, diszpecser@menhely.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-058/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
152.  A programot indító megnevezése: 

 
Reflektera Konsultation Horváth-Lindberg Judit 
11536 Stockholm, Rindögatan 19. 

 A program címe: Professzionális és személyes fejlődés lehetősége a demens 
személyekkel foglalkozók számára 

 A program témája: Fejlődési esély a demens embereket ellátóknak, a jó munka biztosítása, 
mely a kiégés prevenciója is. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
közösségi pszichiátriai ellátás, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 (+5) óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 + 2 nyolc órás munkanap, valamint további 5 óra szabadon 

választott coaching. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Somorjai Ildikó, 1/329-4367, b.impet@chello.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-075/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
153.  A programot indító megnevezése: 

 
Család, Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 

 A program címe: Közvetítői képzés
 A program témája: A résztvevőkkel megismertetjük az alternatív vitarendezés családjába 

tartozó mediáció filozófiáját, eszköztárát, módszereit. Alapvető cél a 
terepen aktívan működő közvetítők képzése. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, utcai szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május, szeptember, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: A képzés 6 órás blokkokra tagolódik, melynek integráns része a 

gyakorlati alkalmazást segítő mediációs esetfeldolgozá. A terepen 
szerzett gyakorlatra és esetcsoportra az alapnapokat követő egy – egy 
hónapot követően kerül sor. 

 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 90 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Katalin, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-082/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.



 

4. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 573 

154.  A programot indító megnevezése: 
 

Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Központ 
1119 Budapest, Tétényi út 46–48. 

 A program címe: Szemléletváltás a bölcsődében 2. 
 A program témája: A bölcsőde társadalmi környezete, az elvárások rendszere átalakul – 

A továbbképzés célja a személyi és kommunikációs kompetenciák 
frissítése és erősítése, rugalmas reagálás és kezdeményezés kialakítása. 

 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, április, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Pusztainé Berényi Katalin, 1/214-6593, 

szemunkfenye.bolcsode@ujbuda.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-086/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
155.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Hatékony eszközök mindennapi szakmai konfliktusaink megoldásához 
 A program témája: A résztvevők megismernek és begyakorolnak néhány mediációs eszközt 

konfliktusaik megoldására. A tréninget szupervízió kíséri. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 

fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet,családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 34 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-111/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
156.  A programot indító megnevezése: 

 
Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 
1077 Budapest, Jósika u. 2. I/4. 

 A program címe: Migráns specifikus tematikus esetmegbeszélő csoport 
 A program témája: Migráns hátterű kliensekkel is foglalkozó segítő szakemberek számára 

lehetőség biztosítása speciális szakmai dilemmáik feldolgozására. 
 A program célcsoportja: családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 

ellátás, utcai szociális munka, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. október
 A program időtartama: 32 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Medjesi Anna, 1/322-1502, menedek@menedek.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-117/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
157.  A programot indító megnevezése: 

 
Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 
1077 Budapest, Jósika u. 2. I/4. 

 A program címe: Interkulturális kompetencia és szakmai önismeret fejlesztés a 
migránsokkal dolgozó szociális szakemberek számára 
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 A program témája: Szociális szakemberek érzékenyítése, interkulturális kompetenciájuk 
erősítése a migráns hátterű kliensekkel folytatandó segítő munka 
hatékonyabbá tétele érdekében. 

 A program célcsoportja: családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, hajléktalan személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, menekülteket befogadó állomás, őrző szállás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2011. november 10. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Medjesi Anna, 1/322-1502, menedek@menedek.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-119/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
158.  A programot indító megnevezése: 

 
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi 
Egyesülete 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165. 

 A program címe: Beilleszkedési zavarok kezelése gyermekotthonokban- és 
nevelőszülői családokban – esetmegbeszélő csoport 

 A program témája: A gyermekvédelmi szakemberek és nevelőszülők számára a különösen nagy 
nehézséget okozó problémás esetek szakszerű bemutatása, feldolgozása. 

 A program célcsoportja: gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 10 alkalommal/3 órás időtartam 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Heislerné Dobos Éva, 1/200-7961, fice@ficeme.axelero.net 
 A program engedélyszáma: S-05-120/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
159.  A programot indító megnevezése: 

 
Katolikus Szociális Módszertani Konzorcium 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 A program címe: Intézményen belüli hatékony együttműködés 
 A program témája: Bentlakásos intézményekben, a különböző területen dolgozó 

munkatársak számára segítségnyújtás az összehangolt és jó légkörű 
együttműködés érdekében. 

 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vizy Zsigmondné, 1/479-2007, modszertan@szeretetszolgalat.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-123/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
160.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Gordon Iskola Egyesület 
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 

 A program címe: Szakmai személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, konfliktuskezelő. 
A kiégés megelőzést szolgáló tréning 

 A program témája: Személyes hatékonyságfejlesztés a konstruktív együttműködés, 
önvédelem, hosszú távú segítői munka érdekében. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 egymást követő hét, egy kijelölt napja, 4 x 7,5 órában. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szikoráné Főző Brigitta, 30/283-3448, gordoniskola@vnet.hu; 

gordoniskola@gmail.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-128/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
161.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 A program címe: A hivatás – személyiség születése – fejlődése – érése (különös 
tekintettel a segítő foglalkozásúakra) 

 A program témája: A szakmai személyiségfejlődés szabályszerűségeit a kliens – segítő 
kapcsolat mintázatának alakulását a fejlődéslélektan tárgy kapcsolat – 
elmélet terminusaiban értelmezzük. 

 A program célcsoportja: szociális területen dolgozó segítő hivatásúak és szupervízorok
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Három + két nap (egyik héten 3, másik héten 2 nap egybefüggően), 

napi 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0101, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-131/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
162.  A programot indító megnevezése: 

 
Lelkitanács Humán Szolgáltató Bt.
6721 Szeged, Teleki u. 7/B 

 A program címe: Közvetlen viselkedésbefolyásolási technikák az agresszió kezelésében
 A program témája: Viselkedéstani megközelítésű konfliktus és agressziókezelési 

készségfejlesztés, amely konkrét helyzetek feldolgozásával fejleszti a 
segítők szakmai készségeit. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, illetve igény szerint
 A program időtartama: 25 óra
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 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 6 óra, utolsó találkozásnál +
1 óra lezárás.

 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Váriné Feró Mária, 20/542-6341, 
 A program engedélyszáma: S-05-134/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
163.  A programot indító megnevezése: 

 
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi 
Egyesülete 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.

 A program címe: Kiégést megelőző tréning gyermekvédelmi szakemberek és 
hivatásos nevelőszülők részére

 A program témája: A résztvevők felismerjék és azonosítsák a kimerülés tüneteit és legyenek 
képesek módosítani a kimerüléshez vezető rögzült mintákat. 

 A program célcsoportja: gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Öt alkalom/6 óra időtartam.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Heislerné Dobos Éva, 1/200-7961, fice@ficeme.axelero.net 
 A program engedélyszáma: S-05-145/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
164.  A programot indító megnevezése: 

 
Család, Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.

 A program címe: Facilitátor képzés – a jóvátételi eljárás levezetése 
 A program témája: Cél, hogy a résztvevőkkel megismertessük a helyreállító szemléletű 

konfliktuskezelés filozófiáját, eszköztárát, módszereit. Ezzel 
hatékonyabbá váljanak a gyermek és fiatalkorú gondozottak körében 
meglévő problémahelyzetek, magatartások korrekciójában, a 
kárhelyreállításban és reszocializációban egyaránt. 

 A program célcsoportja: családsegítés, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális 
munka, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, május, november, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 90 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Katalin, 1/225-3525, csagyi@csagyi.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-153/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
165.  A programot indító megnevezése: 

 
LEGE ARTIS Bt.
1125 Budapest, Diós árok 32/b

 A program címe: Haladó gyermekvédelmi/családi mediációs képzés 
 A program témája: A gyermekvédelmi/családi mediációs képzések továbbfejlesztése, az 

alapfokú ismeretek kibővítése, új technikák elsajátítása. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai 
szociális munka, szenvedélybetegek nappali intézménye, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, , gyermekjóléti szolgáltatás, 
helyettes szülői hálózat, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 3 nap x 10 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Virágné Lovas Zsuzsanna, 1/212-6256, info@legeartis.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-020/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.



 

4. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 577 

166.  A programot indító megnevezése: 
 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
1035 Budapest, Váradi u. 9–11. 

 A program címe: A mediáció alkalmazásának lehetőségei a szociális és a 
gyermekvédelmi alapellátásban 

 A program témája: A mediációs technikán alapuló konfliktuskezelés módszereinek 
bemutatása és használata a gyermekvédelmi- és a szociális 
alapellátásban. 

 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április 6., szeptember 28.
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő 6 héten keresztül péntek délelőtt 09-14 óráig terjedő 

időtartamban. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szabóné Bánfalvi Katalin, 20/576-9695, cstan.info@kszki.obuda.hu
 A program engedélyszáma: S-05-026/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
167.  A programot indító megnevezése: 

 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 
1093 Budapest, Lónyay u. 17. 

 A program címe: A támogatott döntéshozatalhoz szükséges szakmai kompetenciák 
fejlesztő tréningje 

 A program témája: Segítő szakemberek felkészítése klienseik életminőségének javítása 
érdekében. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 x 6 óra (heti 1 alkalom)
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Fehér Nóra, 1/411-1356, efoesz@efoesz.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-029/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
168.  A programot indító megnevezése: 

 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 
1093 Budapest, Lónyay u. 17. 

 A program címe: Fogyatékossággal élők intézményeiben dolgozók szakmai 
kompetencia fejlesztése 

 A program témája: Szakmai kompetenciák kiegészítése az intézmény rendszer 
átalakulásakor felmerülő változások következtében. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, házi 
gyermekfelügyelet, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom (5 x 5 óra)
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Fehér Nóra, 1/411-1356, efoesz@efoesz.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-030/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
169.  A programot indító megnevezése: 

 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 
1093 Budapest, Lónyay u. 17. 

 A program címe: Autogén tréning szociális területen dolgozók számára 
 A program témája: Szakemberek olyan módszerre való felkészítése, amelyet alkalmazhatnak 

saját lelki egészségvédelmük érdekében 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Fehér Nóra, 1/411-1356, efoesz@efoesz.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-037/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
170.  A programot indító megnevezése: 

 
Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft.
1221 Budapest, Tatárka u. 39/b. 

 A program címe: Szakmai személyiségfejlesztés a szupervízió eszközeivel 
 A program témája: A szupervíziós továbbképzésben résztvevő segítő szakember képes legyen 

alakítani szakmai önállóságát, autonómiáját és egyéni szakmai stílusát. 
 A program célcsoportja: fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 

személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: Változó, minimum 2 heti rendszerességgel 4 x 45 perc időtartamban.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Pénzes Anikó, 1/481-1384, ahorvath@mta.mmsz.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-050/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
171.  A programot indító megnevezése: 

 
Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság 
1039 Budapest, Iszap u. 31. 

 A program címe: Mediációs ismeretbővítő „készség-karbantartó” továbbképzés
 A program témája: A tréning a régebbi 60 órás, vagy újabb, de kisebb óraszámú képzések 

ismeretanyagának kiegészítésére jó. 
 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, idősek bentlakást nyújtó 

intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január, május
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hétfő: szupervízió (7 óra), kedd: elmélet (8 óra), következő hétfő: 

gyakorlat (8 óra), kedd: módszerspecifikus szupervízió (7 óra). 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kardos Ferenc, 30/828-5040, Kapcsolat2000@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-051/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
172.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Szupervízió szociális intézményekben dolgozó munkatársak részére 
 A program témája: Feldolgozzák mindazokat a történéseket, élményeket, konfliktusokat, 

esetleg traumákat, amelyeket a munkavégzés közben átélnek. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 10 alkalom, egymást követő kéthetenként 3 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Donkó Erzsébet, 1/210-5400/125, wjlf@mail.datanet.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-054/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
173.  A programot indító megnevezése: 

 
Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: Szupervíziós csoport a „Vajda3” Menhely munkatársai számára 
 A program témája: Intézményi és szervezeti kérdések elemzésére; a team tagok szakmai 

önismereti eleminek, reflexióink használata és gyarapítása. 
 A program célcsoportja: hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január 2. 
 A program időtartama: 72 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Januártól decemberig hétfői napokon, másfél óra időtartamban. 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bazsa Tibor Zsolt, 1/477-0735, vajda@menhely.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-055/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
174.  A programot indító megnevezése: 

 
IMPET Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 
1132 Budapest, Csanády u. 8. 

 A program címe: A játék lendületbe hoz 
 A program témája: Fő cél, hogy az idősellátásban dolgozó szakembereket felkészítse a 

szociális csoportmunkára, képessé tegye őket a játékvezetésre, az aktivitás 
növelésére. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi 
pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Hetente egyszer ötször hat óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 31 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Somorjai Ildikó, Török Emőke, 1/329-4367, 1/332-0897, 
b.impet@chello.hu 

 A program engedélyszáma: S-05-062/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
175.  A programot indító megnevezése: 

 
Nagy Zsóka
1071 Budapest, Peterdy u. 24. 

 A program címe: A mediáció gyakorlati alkalmazása készségfejlesztő tréning –
haladó 

 A program témája: A mediációs módszerek haladó szintű gyakorlása. Az elsajátított 
ismeretek, szakmai eszközök tudatosságának növelése. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január, május, szeptember, november 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő két héten két-két egymás utáni nap, naponta 9.00–

16.30. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Nyíregyháza, Kaposvár, Szeged 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Zsóka, 20/315-2747, nagyzsoka@lajt.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-068/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
176.  A programot indító megnevezése: 

 
Nagy Zsóka
1071 Budapest, Peterdy u. 24. 

 A program címe: Családi mediációs készségfejlesztő tréning – alapozó 
 A program témája: A mediáció, mint eszköz megismerése: probléma felismerést, -kezelést, -

megoldást segítő készségek elsajátítása. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január, május, szeptember, november 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő két héten két-két egymás utáni nap, naponta 9.00–

16.30. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Nyíregyháza, Kaposvár, Szeged 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 55 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagy Zsóka, 20/315-2747, nagyzsoka@lajt.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-082/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
177.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Az erőszakmentes kommunikáció alapjai szociális szakemberek 
számára 

 A program témája: Az erőszakmentes kommunikáció módszerének megismerése és 
alkalmazásának gyakorlása. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, családsegítés, közösségi 
pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, pszichiátriai betegek 
nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali 
melegedő, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 hónapon keresztül, havi 1x 5 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Soós Mária 1/260-1844, 20/253-4528, vida.judith@bmszki.hu
 A program engedélyszáma: S-05-097/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
178.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
1081 Budapest, Alföldi u. 9 –13. 

 A program címe: Egyszerűen – Hatékonyan a segítő beszélgetés eszközeivel
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 A program témája: A tréning során a segítő beszélgetés célcsoportra optimalizált technikáját 
sajátíthatják el a résztvevők. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hatszor 5 egybefüggő óra, egy hónapon belül. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Both Éva, 20/406-1602, modszertan@tegyesz.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-098/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
179.  A programot indító megnevezése: 

 
Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 
1143 Budapest, Tábornok u. 11/B. 

 A program címe: Örömtréning a pozitív viszonyulás fejlesztésére 
 A program témája: A szociális ellátásban dolgozó szakemberek, segítők pozitív 

viszonyulásának fejlesztése, a kiégés megelőzése. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családi napközi, helyettes szülői hálózat, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 26 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hónap alatt összesen 9 alkalom: 8 alkalommal 3 óra + 1x2 óra.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Gondi János, 1/460-9670, tisztajovoert@gmail.com 
 A program engedélyszáma: S-05-099/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
180.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Pszichodráma Egyesület
1078 Budapest, Murányi u. 16. 

 A program címe: A szociális ágazatban dolgozó segítő szakemberek szakmai 
tudatosságának fejlesztése dramatikus eszközökkel 

 A program témája: A segítő identitás erősítése, a segítő szakemberek problémamegoldó és 
konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, a kliensekkel és a szakmai 
közeggel való kapcsolat optimalizálása érdekében. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A 6 x 5 órában tervezett tréning képzési struktúrája a résztvevők 

igényei szerint változhat: blokkosított formában is szervezhető. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Falvai Rita, 70/317-3796, pszichodrama@chello.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-110/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
181.  A programot indító megnevezése: 

 
Artemisszió Alapítvány
1016 Budapest, Mészáros u. 10. 

 A program címe: Önkéntesek bevonására érzékenyítő tréning 
 A program témája: Önkéntes programok működtetése. Elősegíteni, hogy a résztvevők a 

későbbiekben sikeresen valósítsanak meg önkéntes fogadó 
tevékenységet, illetve támogassanak ebben más szervezeteket is. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, munkahelyi integrációval 
foglalkozó szakemberekmunkaügyi kirendeltségek dolgozói 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Pálfay Krisztina, 1/413-6517, artemisz@artemisszio.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-120/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
182.  A programot indító megnevezése: 

 
Artemisszió Alapítvány
1016 Budapest, Mészáros u. 10. 

 A program címe: Mentori képességek fejlesztése a szociális szférában 
 A program témája: A résztvevők számára a személyes segítségnyújtáshoz szükséges 

alapkompetenciák elsajátítása és fejlesztése. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, pszichiátriai betegek nappali 

intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, munkahelyi reintegrációval foglalkozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 1 x 2 + 1 x 3 nap, napi nettó 6 óra képzési idő. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Pálfay Krisztina, 1/413-6517, artemisz@artemisszio.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-123/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
183.  A programot indító megnevezése: 

 
„Kézenfogva” – Összefogás a fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése fogyatékos 
felnőttek intézményi ellátása során 

 A program témája: A tréning az értelmi fogyatékos felnőttek szexuális viselkedéssel 
kapcsolatos kérdések, problémák, döntési helyzetek, konfliktusok esetén a 
megfelelő bánásmód kialakítását, a kommunikáció megkönnyítését 
szeretné elérni. 

 A program célcsoportja: támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermekvédelmi szakellátás, speciális 
szükségletű fiatalok családotthoni, kollégiumi elhelyezése 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy blokkban történik a képzés szervezése, melyben három egymást 

követő napon zajlik a tréning, 3 x 10 órában. 
 A program indításának helyszíne: Budapest
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213, kezenfogva@kezenfogva.hu
 A program engedélyszáma: S-05-143/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
184.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Konzorciumi
Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport az idősellátásban dolgozó szakemberek 
részére. 
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 A program témája: Az időskorúak ellátásában végzett munkatevékenységhez kapcsolódó 
konkrét esetek tárgyalása. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Nyolc héten keresztül, heti egy alkalommal. 4 órás blokkokban.
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-153/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
185.  A programot indító megnevezése: 

 
Közép-magyarországi Szociális Módszertani Intézmény Konzorciumi
Partnek Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning
 A program témája: Az idősgondozásban dolgozó szakembereknek kiégést kezelő-, megelőző 

személyiségfejlesztő csoportfoglalkozás. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Három egymást követő alkalom, 1. nap 10 óra, 2. nap 12 óra, 3. nap 

8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kecskés Andrea, 1/254-0041, pestiotthon@axelero.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-154/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
Csongrád megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
186.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal Fasor 39–45. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 06-0019-03
 A program címe: Szociális jogi, módszertani és minőségbiztosítási alapismeretek az 

időskorúak új szemléletű gondozásához 
 A program témája: A komplex tervszerű és az ellátottak jogainak érvényre jutását segítő 

gondozás megvalósítása érdekében ismeretbővítés és szemléletformálás 
az időseket ellátó intézmények szakemberei számára. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, idősek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A tanfolyamot 5 munkanapra terveztük, tömbösített formában.
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: T-06-051/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
187.  A programot indító megnevezése: 

 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 
6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: OM 00356-2009
 A program címe: Mentorok a bölcsődében
 A program témája: Félkészítés a szakmai gyakorlatok szervezésére, vezetésére, és a 

szakképzett gyakornok gondozónők támogatására. 
 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, október
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 A program időtartama: 48 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hat egymást követő hét, heti egy nap, napi 8 tanóra. 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés megye, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Ungi Ferencné, 62/555-040, bolcsodek@titan.ritek.hu 
 A program engedélyszáma: T-06-086/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
188.  A programot indító megnevezése: 

 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 
6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: OM 00356-2009
 A program címe: Gondozás – Gondoskodás – Nevelés. A korai fejlődés segítése 

bölcsődében 
 A program témája: Szakmai értékek közvetítése, a jó gyakorlatok bemutatása a minőségi 

kisgyermekellátás érdekében. 
 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, október
 A program időtartama: 48 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő 6 hét, heti egy nap, napi 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés megye, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Ungi Ferencné, 62/555-040, bolcsodek@titan.ritek.hu 
 A program engedélyszáma: T-06-087/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
189.  A programot indító megnevezése: 

 
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00412-2009.
 A program címe: Vezetési ismeretek a szociális intézményekben 
 A program témája: Ismeretek és módszerek elsajátítása a közszolgálati szervek (szociális 

intézmények) vezetési és irányítási gyakorlatában. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Három napon keresztül folyamatosan (3 alkalom 10 óra – 45 percenként

számolva) 
 A program indításának helyszíne: Dél-alföldi régióban igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Mártháné Megyesi Mária, 62/464-345,  
 A program engedélyszáma: T-06-012/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
190.  A programot indító megnevezése: 

 
SZKTT Humán Szolgáltató Központ jogutódja SZKTT Egyesített 
Szociális Intézmény 
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00412-2009.
 A program címe: Idős emberek újraélesztésével és krónikus ápolásával, 

gondozásával kapcsolatos gondozói és ápolói feladatok 
 A program témája: Az idős embereket ellátó gondozók ismereteinek bővítése a geriátriai 

ellátás, a sürgősségi ellátás, az újraélesztés gyakorlata és az idős 
emberekkel történő kommunikáció témakörében. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást 
nyújtó intézményei

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra 
 A program indításának helyszíne: Dél – alföldi régióban igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Mártháné Megyesi Mária, 62/464-345,  
 A program engedélyszáma: T-06-013/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
191.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: ALF-033
 A program címe: Interkulturális szempontok a szociális esetmunkában 
 A program témája: A tanfolyam célja, hogy elősegítse a szakemberek és roma klienseik 

közötti hatékony együttműködést, különösen a kulturális érzékenység 
kívánalmának és a szociális esetmunka protokolljainak a 
figyelembevételével. A tanfolyam lehetőséget kíván nyújtani a gyakorlati 
eszköztár bővítésére, az elméleti alapok elmélyítésére és a friss kutatási 
eredmények megismerésére.

 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzést alkalmanként 5 óra időtartamban, hetente 

tervezzük. Egyéb igény esetén tömbösített formában is megtartható.
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: T-06-021/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
192.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: ALF-033
 A program címe: Amiről a gyermekrajzok beszélnek… (Gyermekrajzok elemzése, 

értelmezése, felhasználása a szociális munkában) 
 A program témája: A tanfolyam elméleti és gyakorlati ismereteket ad szociális szakemberek 

számára a 4–14 éves gyermekek rajzainak jellemzőiről, az ember- és 
családrajzok grafológiai és tartalmi értékelési és értelmezési 
szempontjairól, felhasználásáról.

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: Hetente 5 órás foglalkozás (Kihelyezett képzés esetén tömbösített 

oktatás is lehet)
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: T-06-022/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján a pedagógus 

továbbképzésben a program indítási engedélyszáma: OKM-4/143/2009 
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193.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 06-0135-05
 A program címe: Az intézményvezetői feladatok labirintusában 
 A program témája: Segítséget nyújtani az intézményvezetői feladatokra vonatkozó 

jogszabályi kötelezettségek közötti eligazodásban, elméleti és gyakorlati 
megközelítésben egyaránt. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rózsavölgyi Anna, 63/571-025, aranysz@csongrad.hu 
 A program engedélyszáma: T-06-120/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
194.  A programot indító megnevezése: 

 
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 06-0135-05
 A program címe: Az alapszolgáltatások aktuális kérdései 
 A program témája: Az alapszolgáltatásokban dolgozó szociális szakemberek számára napi 

munkájukat segítő új információk biztosítása a hatályos jogszabályi 
változásokról, valamint a holisztikus szemléletű ápolási – gondozási 
munka sajátosságairól. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vass Mónika, 63/510-065, aranysz@csongrad.hu 
 A program engedélyszáma: T-06-121/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
195.  A programot indító megnevezése: 

 
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 A program címe: „Ügyfélkapcsolati készségek fejlesztése a szociális munkában”
 A program témája: A szociális területen dolgozók ügyfélkapcsolati készségének fejlesztése 

tréning módszerrel. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde,családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
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 A továbbképzés intenzitása: Három napon keresztül folyamatosan (6 alkalom 5 óra – 45 percenként
számolva). 

 A program indításának helyszíne: Dél – alföldi régióban igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Mártháné Megyesi Mária, 62/464-345,  
 A program engedélyszáma: S-06-053/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
196.  A programot indító megnevezése: 

 
Csongrád Megye Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9. 

 A program címe: Konfliktuskezelő készségfejlesztő tréning a fogyatékos személyek 
gyermekek/felnőttek gondozását, fejlesztését végzők számára az 
otthonokban. 

 A program témája: Segíteni a résztvevőt, hogy az alapvető konfliktusmegoldási stratégiákat 
a gondozási ápolási fejlesztő munkájába beépítse. 

 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 hét, heti egy alkalom (6+6+6+7 óra) 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Koszó Mária, 70/311-6262, aranysz@csongrad.hu 
 A program engedélyszáma: S-06-068/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
197.  A programot indító megnevezése: 

 
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény 
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 A program címe: Rendszerszemléletű szociális munka a családsegítésben
 A program témája: A családgondozás gyakorlatában jól használható rendszerszemlélet és a 

könnyen elsajátítható módszerek megismerése és gyakorlása. 
 A program célcsoportja: családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 27 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 35 óra
 A program indításának helyszíne: Dél – alföldi régióban igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Mártháné Megyesi Mária, 62/464-345,  
 A program engedélyszáma: S-06-076/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
198.  A programot indító megnevezése: 

 
Heavy – Mental BT.
6724 Szeged, Vértói u. 1. 

 A program címe: Személyes hatékonyság és együttműködési készségek fejlesztése 
teamszupervízió keretében 

 A program témája: A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben együtt dolgozó 
munkatársak szakmai tudatosságának növelése, kompetenciájuk, 
szerepbiztonságuk erősítése, kooperációs készségük fejlesztése a 
szervezeti szinten jelentkező konfliktusok reflektív feldolgozásával. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A csoportüléseket öt alkalommal, alkalmanként 6 óra időtartamban 

tartjuk, kéthetenkénti ritmusban. A kihelyezett képzések esetén ettől 
eltérő ütemezés is elképzelhető. 

 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Váriné Feró Mária, 20/542-6341, varinef@gmail.com 
 A program engedélyszáma: S-06-098/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
199.  A programot indító megnevezése: 

 
Nagyító Alapítvány
6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt 29. 

 A program címe: Konfliktus – prevenció és konfliktuskezelés gyermekekkel és 
fiatalokkal foglalkozó munkatársak számára 

 A program témája: Konfliktus – megelőzéshez, hatékony konfliktus kezeléshez módszerek és 
technikák bemutatása, elsajátítása. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: Tematikus egységenként 5 óra heti rendszerességgel, de igény 

esetén intenzív formában is megtartható. 
 A program indításának helyszíne: Szeged
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Vikor Csaba, 62/451-662, nagyito@nagyito.hu 
 A program engedélyszáma: S-06-099/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
200.  A programot indító megnevezése: 

 
ÁGOTA Alapítvány
6722 Szeged, Kossuth sgt. 29. 

 A program címe: Nevelőszülői komplex személyiségfejlesztő tréning KÁSZPEM 
Módszerrel 

 A program témája: A tréning KÁSZPEM Módszerrel, gyakorlatorientáltan támogatja a 
nevelőszülők személyiségének megerősödését. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzés lehet intenzív: heti 5 nap, egymást követően, vagy 

normál: hetente egy – három nap. 5 nap x 6 óra/nap, mindösszesen 
30 óra. 

 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Révai Istvánné, 30/624-2840, 62/483-446, iroda@agotafelki.hu
 A program engedélyszáma: S-06-106/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
201.  A programot indító megnevezése: 

 
ÁGOTA Alapítvány
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. 

 A program címe: Komplex szakmai szemlélet- és kompetenciafejlesztő tréning 
KÁSZPEM Módszerrel, családból kiemelt gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek számára 

 A program témája: A sajátélményű tréning a személyiség megerősítését, a szakmai 
sikeresség növelését célozza meg KÁSZPEM Módszerrel. 
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 A program célcsoportja: gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 35 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 x 7 óra, a résztvevők igényeihez és lehetőségeihez hangolva.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Révai Istvánné, 30/624-2840, 62/483-446, agota.alapitvany@vnet.hu
 A program engedélyszáma: S-06-014/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
202.  A programot indító megnevezése: 

 
ÁGOTA Alapítvány
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 29. 

 A program címe: Kiégésprevenciós tréning KÁSZPEM Módszerrel 
 A program témája: A tréning támogató módon erősíti a lelki egészséget, a megküzdési 

képességet, és csökkenti a kiégés veszélyét. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, 

gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: 7x 4x óra, a résztvevők igényeihez és lehetőségeihez hangolva.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Révai Istvánné, 30/624-2840, 62/483-446, agota.alapitvany@vnet.hu
 A program engedélyszáma: S-06-015/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
203.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45. 

 A program címe: Teamszupervízió
 A program témája: A szakmai interakciókból eredő speciális problémák mély megértésén 

alapuló önreflektív feldolgozásával hozzájárulni a szakmai személyiség 
fejlődéséhez, a kliensek számára nyújtott személyes szolgáltatás 
színvonalának javításához. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: A teamszupervíziót a tervezet szerint 7 x 4 óra időtartamban, 

hetenkénti ritmusban tartjuk. Természetesen igény szerint más 
ütemezés is elképzelhető a szakmai szabályok szem előtt tartása 
mellett. 

 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: S-06-031/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
204.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning



 

590 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 4. szám 

 A program témája: A tréningen való részvétel növeli a résztvevők tudatosságát és 
hatékonyságát az interperszonális konfliktusok kezelésében, 
megoldásában, és ezzel hozzájárulva érzelmi terhelőségük javításához, 
a sikeresebb munkavégzésükhöz. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: A foglalkozásokat heti ritmusban, alkalmanként 5 óra időtartamban 

szervezzük meg. 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: S-06-032/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
205.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45. 

 A program címe: Viselkedéstanra épülő konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: Viselkedéstani megközelítésű konfliktuskezelési készségfejlesztés, amely 

konkrét helyzetek viselkedésszabályozás alapelvein alapuló 
feldolgozásával fejleszti a segítők saját konfliktus – megoldási 
készségeit. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt négy alkalom, alkalmanként 6 óra, utolsó 

találkozásnál + 1 óra lezárás. 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: S-06-033/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
206.  A programot indító megnevezése: 

 
SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39–45. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport
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 A program témája: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők saját eseteinek a bemutatása 
révén, a csoportos esetmegbeszélés módszereivel növelje a szakemberek 
szakmai tudatosságát, módszertani – eszközbeli tárházát, és – nem 
utolsósorban – a csoportos támogatás révén erősítse az esethozó 
szakmai magabiztosságát. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Faragó Krisztina, 30/659-8235, szocmunka@etszk.u-szeged.hu
 A program engedélyszáma: S-06-034/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
207.  A programot indító megnevezése: 

 
Bálintné Dr. Dancsó Mária
6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1. 

 A program címe: Hogyan csökkentsük a munkahelyi közösség kiégési kockázatát? –
Néhány burnout intervenciós eszköz megismerése és gyakorlása a 
munkastressz, az egyén és a munkakörnyezet illeszkedése és a 
klienskapcsolat vezetése vonatkozásában. 

 A program témája: Az élmény és tapasztalati alapú tanulás révén fejlesszük a személyes 
gondoskodás körében dolgozók személyes mentálhigiénéjét, önsegítő 
aktivitását, a munkahelyi stressz hatásokkal való sikeres megküzdési 
képességet. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 x 7.5 órás foglalkozás
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bálintné Dr. Dancsó Mária, 70/370-5978, dancsoria@freemail.hu
 A program engedélyszáma: S-06-036/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
208.  A programot indító megnevezése: 

 
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9. 

 A program címe: Kommunikációs készségfejlesztő tréning a fogyatékos személyek 
(gyermekek, felnőttek) gondozását, fejlesztését végzők számára az 
otthonokban 

 A program témája: Segíteni a résztvevőt, hogy az alapvető kommunikációs 
magatartásformákat az ápolás, gondozási fejlesztő munkájába 
beépítse. 
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 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 4 hét, heti egy alkalom (6+6+6+7 óra) 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Koszó Mária, 70/311-6262, aranysz@csongrad.hu 
 A program engedélyszáma: S-06-106/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
209.  A programot indító megnevezése: 

 
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7–9. 

 A program címe: Esetmegbeszélési csoport 
 A program témája: Kreatív esetvezetés. A kliens helyzetének felderítésével, a kollégák 

szakmai támogató segyítségével – az eset továbbvitelével. 
 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 

bentlakást nyújtó intézményei 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 26 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 hét, heti egy alkalom (6+6+7+7 óra) 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Koszó Mária, 70/311-6262, aranysz@csongrad.hu 
 A program engedélyszáma: S-06-107/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Fejér megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
210.  A programot indító megnevezése: 

 
Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye
8154 Polgárdi-Tekerespuszta 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00249-2010
 A program címe: Emberi viselkedés jellemzői pszichés megbetegedés időszakában 

(patopszichológia – pszichopatológia) 
 A program témája: A tünet felismerése elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a megfelelő 

intézkedést meg tudják tenni. Fel kell hogy ismerjék a szakmai 
kompetenciájuk lehetőségeit és határait. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hetenként 1-1 alkalom.
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár, Dáka, Síkvölgy
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szilasy Katalin, 30/636-0707, admin.sipocz@int.fejer.hu 
 A program engedélyszáma: T-07-052/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
211.  A programot indító megnevezése: 

 
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 

 A program címe: Komplex egészségfejlesztő szociális csoportmunka kamaszokkal
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 A program témája: Szociális ismeretek átadása kamaszokkal foglalkozó segítők számára, 
egészségfejlesztés, közösségépítés, kreatív szabadidős programok 
szervezése útján tartott prevenció. 

 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, gyermekjóléti szolgáltatás, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, ifjúság segítő civil szervezetek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január, március, május, szeptember, november 
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két egymást követő hónapban hétfő – kedd – szerda, kétszer 3 nap. 

Alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Veszprém megye, 

Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bocsi – Meleg Ilona 22/202-400, alapszolgaltatas@gmail.com
 A program engedélyszáma: T-07-050/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
212.  A programot indító megnevezése: 

 
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 

 A program címe: Segítők szerepe az egészségkárosodottak érdekében 
 A program témája: A hiányzó elméleti és szakmai ismeret elsajátítása az egészségkárosodott 

valamint a munka világából kiesett személyek hatékony segítése 
érdekében. 

 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
rehabilitációs célú civil szervezetek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 34 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. január – február, október – november, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 30 óra, 4 alkalommal kéthetente 3 x 8 órában, 1 x 6 órában.
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár, Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, 

Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bocsi – Meleg Ilona

22/202-400, alapszolgaltatas@gmail.com 
 A program engedélyszáma: T-07-124/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
213.  A programot indító megnevezése: 

 
Egészségmegőrzési Központ
2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport – a személyes gondoskodást végző 
személyek kreatív esetvezetésének elősegítése 

 A program témája: Egy-egy kliens vagy kliensrendszer helyzetének feltérképezése. Az 
esetvezetés megbeszélése – reális célkitűzések megfogalmazása. 
Felhasználni a kollégák „szakmai támogató rendszerének” segítő, kreatív 
lehetőségeit. A szakmai személyiség fejlesztése – személyes élmény és 
tapasztalatszerzésen alapuló tanulás. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 8 alkalom, heti rendszerességgel, alkalmanként 4 óra. 
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 A program indításának helyszíne: Dunaújváros
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lévay Éva, 25/412-123, egeszsegmegorzes@invitel.hu 
 A program engedélyszáma: S-07-046/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
214.  A programot indító megnevezése: 

 
Egészségmegőrzési Központ
2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. 

 A program címe: Érzékenyítő tréning – segítő foglalkozású szakembereknek
 A program témája: A személyes gondoskodást végző személyek – lelki egészségvédelme, 

szakmai kiégés megelőzése, szociális készségeik fejlesztése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 40 óra tíz egymást követő héten egy nap, napi 4 óra. 
 A program indításának helyszíne: Dunaújváros
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lévay Éva, 25/412-123, egészségmegorzes@invitel.hu 
 A program engedélyszáma: S-07-010/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az egészségügyi 

továbbképzésben a program engedélyszáma: 
3135/2010

 
 
Győr-Moson-Sopron megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
215.  A programot indító megnevezése: 

 
Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék 
9024 Győr, Szent Imre út 26–28. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 08-0086-04
 A program címe: Animáció, a közösségeket és eseményeket vezető munkatársak 

eszköze a gyermekjólétben 
 A program témája: Gyermekjóléti intézményekben dolgozók bevezetése a szociokulturális 

animáció gyakorlatának alapjaiba. 
 A program célcsoportja: Utcai szociális munka, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, 

helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. szeptember
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 nap, 8, 8, 7, 7, óra hosszban.
 A program indításának helyszíne: Budapest, Győr, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóbiás László, 96/613-593, tlaszlo@sze.hu 
 A program engedélyszáma: T-08-104/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
216.  A programot indító megnevezése: 

 
Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék 
9024 Győr, Szent Imre út 26–28. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 08-0086-04
 A program címe: Animáció táboroztatóknak
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 A program témája: A gyermekjóléti intézmények táborai megszervezéséhez, 
lebonyolításához elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása. 

 A program célcsoportja: Utcai szociális munka, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 nap, 8, 8, 7, 7, óra hosszban.
 A program indításának helyszíne: Budapest, Győr, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóbiás László, 96/613-593, tlaszlo@sze.hu 
 A program engedélyszáma: T-08-105/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Hajdú-Bihar megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
217.  A programot indító megnevezése: 

 
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0213-05
 A program címe: Szenvedélybeteg-segítők továbbképzése 
 A program témája: Aktuális trendek, cselekvési irányok ismertetése a szenvedélybeteg 

személyek ellátásának minőségi javítása céljából. 
 A program célcsoportja: családsegítés, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, szenvedélybetegek 
nappali intézménye, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 x 6 óra (hetente 1 alkalom).
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatos Ildikó, 52/316-289, 52/536-796, hfk@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-09-082/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
218.  A programot indító megnevezése: 

 
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0213-05
 A program címe: Tervezés – Szervezés – Hatékonyság
 A program témája: Az alapszolgáltatásban dolgozó középvezetők felkészítése a szakmai 

dokumentációk színvonalának növelése érdekében. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens 
személyek nappali intézménye, támogató szolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 x 6 óra (hetente 1 alkalom).
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatos Ildikó, 52/316-289, 52/536-796, hfk@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-09-083/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
219.  A programot indító megnevezése: 

 
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0213-05
 A program címe: Minőségi demensellátás
 A program témája: A demens személyek ellátásának minőségi javítását szolgáló aktuális 

eljárásmódok, megközelítések, tennivalók ismertetése. 
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 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: 7 x 6 óra (hetente 1 alkalom).
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatos Ildikó, 52/316-289, 52/536-796, hfk@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-09-084/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
220.  A programot indító megnevezése: 

 
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0213-05
 A program címe: Mobilitás és életminőség
 A program témája: A gondozó, a hozzátartozó és a gondozott felelősségének és 

kompetenciájának megosztása a mobilizálás során. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 x 6 óra (hetente 1 alkalom).
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatos Ildikó, 52/316-289, 52/536-796, hfk@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-09-085/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
221.  A programot indító megnevezése: 

 
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat Szervező Közkereseti 
Társaság 
4033 Debrecen, Sámsoni u. 37. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-019705
 A program címe: A hatékony háztartás gazdálkodási, szervezésbeli és védelmi 

feladatai szociális gondozók és ápolók részére 
 A program témája: A háztartási ismeretek, a személyi szükségletek optimális kielégítését 

szolgáló programok, gyakorlati technikák, melyek alkalmazásával 
elősegíthetik az ellátottak biztonságérzetét. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens 
személyek nappali intézménye, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, idősek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 1., május 1., október 1.
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 8 alkalom, alkalmanként 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Nyíregyháza
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Adél, 52/423-962, 70/329-1841, sillabusz2000kkt@gmail.com
 A program engedélyszáma: T-09-014/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
222.  A programot indító megnevezése: 

 
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat Szervező Közkereseti Társaság
4033 Debrecen, Sámsoni u. 37. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-019705
 A program címe: Speciális és különleges szükségletű gyermekek nevelése 

lakásotthoni körülmények között 
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 A program témája: Elméleti és gyakorlati módszerek átadása a lakásotthonban élő, nehezen 
vagy „másként” kezelhető gyermekekkel dolgozók számára. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 1., május 1., október 1.
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Nyíregyháza
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Adél, 52/423-962, 70/329-1841, sillabusz2000kkt@gmail.com
 A program engedélyszáma: T-09-015/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
223.  A programot indító megnevezése: 

 
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat Szervező Közkereseti 
Társaság 
4033 Debrecen, Sámsoni u. 37. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-019705
 A program címe: Az életminőség javítását és az egészségügyi egyenlőtlenség 

csökkentését biztosító helyi és kistérségi stratégiák – 
beavatkozások tervezése, gyakorlata 

 A program témája: Az egészségfejlesztés korszerű eszközeivel, helyi szinten javítani az 
emberek egészségét, életminőségét. Stratégiai tudás elsajátítása, amely 
szektorokat bevonó cselekvés iránt elkötelezett és lakossági szükségletre 
épít. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 1., május 1., október 1.
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 8 alkalom, alkalmanként 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Nyíregyháza
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemes Adél, 52/423-962, 70/329-1841, sillabusz2000kkt@gmail.com
 A program engedélyszáma: T-09-016/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
224.  A programot indító megnevezése: 

 
Speciális Szükségletűekért Alapítvány 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 62/a 

 A program címe: Szociális szakemberek szakmai személyiségfejlesztése 
szupervízióval 

 A program témája: A térségben jellemző szociális problémák kezeléséhez szükséges 
személyes hatékonyság fokozása. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. januártól minden hónap utolsó hétfői napja. 
 A program időtartama: 30 óra
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 A továbbképzés intenzitása: Három hetenként egy, összesen 10 alkalommal, alkalmanként 
3 órában. 

 A program indításának helyszíne: Debrecen, Nyíregyháza
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szemán Józsefné dr., 30/303-2173, specalapitvany@upcmail.hu
 A program engedélyszáma: S-09-060/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
225.  A programot indító megnevezése: 

 
Jövődért Alapítvány
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: Személyiségfejlesztő foglalkozás a burn out jelenség 
feldolgozására, kezelésére a szociális, gyermekvédelmi területen 
dolgozók számára 

 A program témája: A szociális, gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek számára 
nyílik lehetőség személyiségük, készségük további kimunkálásához, lelki 
mentális egészségük megőrzéséhez, a burn out megelőzéséhez. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő napokon megszerezve a leghatékonyabb, 

esetenként igazodva a megrendelő igényeihez hetente egy nap. 
 A program indításának helyszíne: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kovács Krisztián, 52/310-333, jovodert@gmail.com 
 A program engedélyszáma: S-09-074/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
226.  A programot indító megnevezése: 

 
Itt és Most Egyesület
4029 Debrecen, Csapó u. 104. 4/10. 

 A program címe: Készségfejlesztő tréning kezdő szociális gondozók számára
 A program témája: A program kezdő szociális gondozóknak, ápolóknak segít a szakmai 

rutin megszerzésében, elsajátításában. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 nap, alkalmanként napi 8 óra, 30–60 nap időtávon belül.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Morvai Orsolya, 70/953-6412, ittesmost.egyesület@gmail.com
 A program engedélyszáma: S-09-087/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
227.  A programot indító megnevezése: 

 
DMJV Reménysugár Otthona Regionális Hatáskörű Módszertani 
Gyermekotthon 
4027 Debrecen, Ibolya u. 22. 

 A program címe: Kommunikáció és empátia fejlesztő tréning gyermekotthonokban, 
lakásotthonokban dolgozó szakemberek számára 

 A program témája: A gyermekotthonokban dolgozó szakemberek hatékony 
kommunikációjának fejlesztése saját tapasztalatszerzéssel. 

 A program célcsoportja: gyermekotthon
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 29–31.
 A program időtartama: 30 óra
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 A továbbképzés intenzitása: 3 nap, 3 x 10 óra.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tóth Marianna, 52/427-356, 30/229-1984, gyavo@freemail.hu
 A program engedélyszáma: S-09-097/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
228.  A programot indító megnevezése: 

 
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 A program címe: Változás a környezetben, változás a szervezetben – változás a 
vezetésben 

 A program témája: A tréning segíti a vezetőket abban, hogy megértsék a változások 
következményeként zajló folyamatokat, képesek legyenek azok 
elfogadására, alakítására, menedzselésére. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy nap, 4 alkalom, alkalmanként 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796, hfk@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-09-100/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
229.  A programot indító megnevezése: 

 
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 A program címe: Kiégés és stressz tréning
 A program témája: A kiégés felismerése és megelőzése, okainak feltárása. A kiégéssel és a 

stresszel kapcsolatos elméleti ismeretek átadása, saját élmények 
feldolgozása tréning keretében. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 28 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy nap, 4 alkalom, alkalmanként 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796, hfk@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-09-101/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
230.  A programot indító megnevezése: 

 
AVP Hungary Közhasznú Egyesület 
4029 Debrecen, Lórántffy u. 16. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning a személyes gondoskodást végző személyek
számára az AVP módszereivel 
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 A program témája: A tréning célja a nevelőszülőknek, a gyermekotthonban, 
lakásotthonban, egészségügyi gyermekotthonban élő fiatalok, 
idősotthoni gondozottak, hajléktalanok között dolgozóknak eszközöket 
adni a mindennapos konfliktusos helyzetek kezelésére. 

 A program célcsoportja: utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, nappali 
melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, speciális nevelési igényű gyerekeket befogadó otthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A továbbképzés ideje összesen 3 nap, napi 10 órában. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Patkó Kornélia, 70/316-0560, drlia@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: S-09-140/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az egészségügyi 

továbbképzésben a program engedélyszáma: 1113/2008 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján a pedagógus 

továbbképzésben a program indítási engedélyszáma: OM 300/24/2006. 
231.  A programot indító megnevezése: 

 
ERGO Training Oktatási és Szolgáltató Bt. 
4032 Debrecen, Békéssy B. u. 10. 

 A program címe: Kiégés megelőzés a csapatmunka erősítésével 
 A program témája: A csapatmunkával együtt járó konfliktusok háttereinek megismertetése 

és kezelése, ezáltal a munkahelyi légkör kedvezőbbé alakítása, amely 
kiégés-megelőző hatású. 

 A program célcsoportja: családsegítés, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást 
nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. februártól igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Három, lehetőség szerint egymást követő napon, naponta 10 óra.
 A program indításának helyszíne: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-

Nagykun-Szolnok megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 500 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kardos Edit, 52/311-013, 20/938-8008, kardos.ergo@t-online.hu
 A program engedélyszáma: S-09-001/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
232.  A programot indító megnevezése: 

 
SVI – Consulting Felnőttképzési Intézmény 
4225 Debrecen, Homokhát u. 40. 

 A program címe: Problémafeltárást, -kezelést és -megoldást segítő tréning
 A program témája: Munkahelyi problémák kezelése és megoldása kiscsoportos 

együttdolgozás során segítő szakemberek részvételével. 
 A program célcsoportja: támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 

betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő 3 nap, 9.00–17.00.
 A program indításának helyszíne: Debrecen
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Fazekasné Stébel Valéria, 30/388-9283, svi.consulting@chello.hu
 A program engedélyszáma: S-09-057/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
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233.  A programot indító megnevezése: 
 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4028 Debrecen, Ember Pál u. 19. 

 A program címe: Team szupervízió szociális területen dolgozó munkatársak 
számára 

 A program témája: A szociális segítő munka során felvetődő dilemmák feldolgozása a 
szupervízió módszereivel. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Havonta egy alkalommal négy óra szupervíziós ülés. 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Észak-alföldi régió 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nemesné Bacsadi Katalin, 52/492-757, flse@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: S-09-067/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
234.  A programot indító megnevezése: 

 
Jövődért Alapítvány
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: Személyiségfejlesztő foglalkozás lakásotthoni dolgozók részére
 A program témája: A résztvevők megismerkednek a családjukat vesztett gyerekek sajátos 

helyzetével, az ebből fakadó problémákkal, azok megoldására 
rendelkezésre álló eszköztárral. A gyakorlatorientált képzésben 
hangsúlyozódnak a vér szerinti kapcsolatok, a társadalmi, közösségi 
múlt és a hagyományok szerepe. 

 A program célcsoportja: gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egymást követő napokon megszervezve a leghatékonyabb, esetenként

igazodva a megrendelő igényeihez, hetente egy nap. 
 A program indításának helyszíne: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kovács Krisztián, 52/310-333, debrecen@hbmtgysz.axelero.net
 A program engedélyszáma: S-09-087/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
235.  A programot indító megnevezése: 

 
H-Dragon 7. Bt.
4032 Debrecen, Úrrétje u. 24. 

 A program címe: Mediációs technikák II. – A közvetítés gyakorlata az egyes 
munkaterületek speciális egységeinek megfelelően 

 A program témája: A „Mediációs technikák II. képzés célja a szociális területen dolgozók 
konfliktusmegoldó képességének készségének fejlesztésére. A mediáció 
módszerének elméleti és gyakorlati elsajátítása úgy, hogy területükön 
képesek legyenek a mediáció alkalmazására. 

 A program célcsoportja: családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, , 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142, kmettyeva@citromail.hu
 A program engedélyszáma: S-09-130/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
236.  A programot indító megnevezése: 

 
H-Dragon 7. Bt.
4032 Debrecen, Úrrétje u. 24. 

 A program címe: A konfliktuskezelés lehetőségei: mediációs technikák I. 
 A program témája: A szociális területen dolgozó munkatársak konfliktuskezelő 

képességének fejlesztése, a mediáció módszerének megismerése. A 
program résztvevői a képzés során alkalmassá válnak a mediációra 
alkalmas esetek felismerésére, a mediációs módszer alkalmazására. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142, kmettyeva@citromail.hu
 A program engedélyszáma: S-09-131/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
237.  A programot indító megnevezése: 

 
H-Dragon 7. Bt.
4032 Debrecen, Úrrétje u. 24. 

 A program címe: Kiégést megelőző (burn out) tréning
 A program témája: A szociális területen dolgozó (különösen a kiemelten veszélyeztetett, több 

éve dolgozó, különösen megterhelő munkakörű) kollégák érzelmi 
kifáradásának megelőzése. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142, kmettyeva@citromail.hu
 A program engedélyszáma: S-09-137/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Heves megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
238.  A programot indító megnevezése: 

 
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem tábornok út 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0205-05
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam filmkészítés művészeti 

ágban 
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 A program témája: Értelmi fogyatékos emberek művészeti felkészítését végző szociális 
szakemberek speciális szakmai továbbképzése filmkészítés művészeti 
ágban. 

 A program célcsoportja: értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 5–9.
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 napon keresztül (első nap 4 óra, majd naponta 8 óra, utolsó nap 4 

óra). 
 A program indításának helyszíne: Eger, Heves megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Asztalos Zsolt, 36/530-598, msmme@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-10-045/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
239.  A programot indító megnevezése: 

 
Bölcsődei Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Módszertani
Bölcsőde 
3300 Eger, Arany János út 20/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0254-04
 A program címe: Segítő munka a bölcsődében
 A program témája: A szülőkkel való hatékony, kölcsönösen kielégítő, együttműködő 

kapcsolat a bölcsődei munkában 
 A program célcsoportja: támogató szolgálat
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. szeptember – október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Eger
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rátkai Tünde, 36/789-590, 30/742-8953, emoregio@chello.hu
 A program engedélyszáma: T-10-062/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
240.  A programot indító megnevezése: 

 
Bölcsődei Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
3300 Eger, Arany János út 20/a 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0254-04
 A program címe: A bölcsődés gyermek fejlődése, nevelése, és a dokumentáció 

összefüggése 
 A program témája: Nevelői tulajdonság a bölcsődében. A gyermekek fejlődésével, 

nevelésével, dokumentációval kapcsolatos ismeretek, összefüggések és 
ezek szerepének újragondolása. 

 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 5 óra elmélet és 3 óra 

gyakorlat. 
 A program indításának helyszíne: Eger
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rátkai Tünde, 36/789-590, 30/742-8953, emoregio@chello.hu
 A program engedélyszáma: T-10-063/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
241.  A programot indító megnevezése: 

 
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézete 
3346 Bélapátfalva, Petőfi út 25. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0123-05
 A program címe: Fogyatékos személyek képességeinek megőrzése, fejlesztése
 A program témája: A fogyatékos ellátás aktuális helyzete, az értelmi fogyatékos emberek 

állapotának fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer; a 
gyógypedagógiai értékelések előkészítését szolgáló vizsgálatok. 

 A program célcsoportja: támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 44 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 alkalom, alkalmanként 6–8 óra.
 A program indításának helyszíne: Bélapátfalva
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szabó Emese, 36/554-310, modsz.int.belapatfalva@t-online.hu
 A program engedélyszáma: T-10-127/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
242.  A programot indító megnevezése: 

 
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézete 
3346 Bélapátfalva, Petőfi út 25. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0123-05
 A program címe: Az alapszolgáltatások aktuális kérdései a hazai szociális 

ellátórendszerben 
 A program témája: Az ellátottak szükségleteihez igazodó hatékony, jogszabályoknak eleget 

tevő alapszolgáltatások nyújtása és azok szakszerű dokumentálása. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens 
személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 37 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalommal, alkalmanként 7 óra, és az utolsó napon  

8 óra a vizsgateszt megírásával. 
 A program indításának helyszíne: Bélapátfalva
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szabó Emese, 36/554-310, modsz.int.belapatfalva@t-online.hu
 A program engedélyszáma: T-10-128/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
243.  A programot indító megnevezése: 

 
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézete 
3346 Bélapátfalva, Petőfi út 25. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0123-05
 A program címe: A korszerű elsősegélynyújtás elméleti alapjai és gyakorlati fogásai 

a humánszolgáltatásokban 
 A program témája: A szociális szolgáltatásokat nyújtók elméleti és gyakorlati oxiológiai 

ismereteinek megújítása. Sérültek mentése, ellátása vészhelyzet esetén és 
a komplex újraélesztés. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 40 óra: egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra 
 A program indításának helyszíne: Bélapárfalva
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Szabó Emese, 36/554-310, modsz.int.belapatfalva@t-online.hu
 A program engedélyszáma: T-10-011/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
244.  A programot indító megnevezése: 

 
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0205-05
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam társastánc művészeti 

ágban 
 A program témája: Értelmi fogyatékos emberek művészeti felkészítését végző szociális 

szakemberek speciális szakmai továbbképzése társastánc művészeti 
ágban. 

 A program célcsoportja: értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 5–9.
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 napon keresztül (első nap 4 óra, majd naponta 8 óra, utolsó nap 

4 óra) 
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 A program indításának helyszíne: Eger, Heves megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Asztalos Zsolt, 36/530-598, msmme@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-10-048/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
245.  A programot indító megnevezése: 

 
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0205-05
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam bábozás művészeti 

ágban 
 A program témája: Értelmi fogyatékos emberek művészeti felkészítését végző szociális 

szakemberek speciális szakmai továbbképzése bábozás művészeti 
ágban. 

 A program célcsoportja: értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 5–9.
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 napon keresztül (első nap 4 óra, majd naponta 8 óra, utolsó nap 

4 óra) 
 A program indításának helyszíne: Eger, Heves megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Asztalos Zsolt, 36/530-598, msmme@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-10-049/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
246.  A programot indító megnevezése: 

 
Bölcsődei Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális 
Módszertani Bölcsődéje 
3300 Eger, Arany J. u. 20/a. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0254-04
 A program címe: Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek a bölcsődében
 A program témája: A bölcsőde helye a gyermekvédelem rendszerében, helye a település 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményei között. A bölcsőde 
gyermekvédelmi feladatai. 

 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Összesen 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Eger
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rátkai Tünde, 36/789-590, 30/742-8953, emoregio@chello.hu
 A program engedélyszáma: T-10-089/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
247.  A programot indító megnevezése: 

 
Bölcsődei Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Módszertani
Bölcsődéje 
3300 Eger, Arany J. u. 20/a. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0254-04
 A program címe: A gondozáson kívüli kötetlen tevékenységek szerepe a bölcsődei 

ellátásban, a gyermekek fejlődésében 
 A program témája: A bölcsődei gondozáson kívüli kötetlen tevékenységek (játék, mozgás, 

rajz, festés, gyurmázás, bábozás, mese, mondóka, ének) fejlesztő 
hatásának új szempontú átgondolása, tudatosabban alkalmazása. 

 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Eger
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rátkai Tünde, 36/789-590, 30/742-8953, emoregio@chello.hu
 A program engedélyszáma: T-10-090/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
248.  A programot indító megnevezése: 

 
Bölcsődei Igazgatóság Észak- magyarországi Regionális Módszertani
Bölcsődéje 
3300 Eger, Arany J. u. 20/a. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 10-0254-04
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 A program címe: Az átlagtól eltérő fejlődésű gyermekek felismerése. Kezelése a 
bölcsődében. Módszerek és eszközök 

 A program témája: A gondozónők felkészítése a problémás gyermek szakszerű nevelésére. 
A biológiai alapfunkciók, a motoros rendellenességek, a pszichoszociális 
zavarok, és azok ártalmai, a különböző kisgyermekkorban előforduló 
neurózisok megismerése, kezelésük módszerei. 

 A program célcsoportja: bölcsőde 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rátkai Tünde, 36/789-590, 30/742-8953, emoregio@chello.hu 
 A program engedélyszáma: T-10-106/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
249.  A programot indító megnevezése: 

 
Psziché – Tréning Bt. Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 
3232 Mátrafüred, Abasári u. 9. 

 A program címe: A segítők segítése, szupervízió 
 A program témája: A saját szakmai tapasztalatra épülő tanulási folyamatban a szakmai 

elakadások, kihívások reflektív feldolgozása, a szakmai kompetencia és a 
személyes motiváció fejlesztése, a munkával járó stressz oldása és a 
kiégés megelőzése. A rejtett erőforrások feltárása. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kovács Győző, 30/565-8325, varkgy@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-10-018/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
250.  A programot indító megnevezése: 

 
Psziché – Tréning Bt. Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 
3232 Mátrafüred, Abasári u. 9. 

 A program címe: Szupervízió (coaching) szociális intézmények vezetőinek 
 A program témája: A vezetői szupervízió (coaching) szociális intézmények vezetői részére a 

hatékonyság fokozását tekinti céljának a szakmán belüli és külső 
kihívások és változások közepette: a magasabb szakmai követelmények, 
a szervezetekre ható társadalmi, törvényi és finanszírozási változások 
közepette az új személyes és közösségi erőforrások felismerése, valamint 
a minőség – fejlesztő attitűd, a menedzseri szemlélet kialakulásának 
előmozdítása. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 3 nap, alkalmanként 10 órában. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kovács Győző, 30/565-8325, varkgy@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-10-023/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
251.  A programot indító megnevezése: 

 
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

 A program címe: Vezetői hatékonyság tréning 
 A program témája: A résztvevők felkészítése vezetői feladataik hatékony megoldására 

kommunikációs kompetenciák fejlesztésével. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, április, szeptember, október 
 A program időtartama: 25 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Három egymást követő héten 1-1 nap, napi 8 órában, valamint a 

tréninget előkészítő egy órás csoportos megbeszélés. 
 A program indításának helyszíne: Hatvan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kelemen Józsefné, 37/341-535, 37/342-599, 

intezmeny@szivarvany60.t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-10-058/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
252.  A programot indító megnevezése: 

 
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola, Vásárhelyi Pál 
Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű 
Intézmény  
5000 Szolnok, Baross u. 43. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 05-0062-02
 A program címe: Korszerű sürgősségi ellátás
 A program témája: A személyes gondoskodást végzők körében a korszerű sürgősségi ellátás 

alapismereteinek megismertetése, készség szintjén való elsajátíttatása. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 nap, napi 10 tanóra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Pusztai János, 30/437-1088, titkarsag@eu-szolnok.sulinet.hu
 A program engedélyszáma: T-11-004/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
253.  A programot indító megnevezése: 

 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató 
Központja 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/A 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 16-0017-05
 A program címe: A kommunikáció szerepe a szociális munkában II. – Kommunikáció 

sokproblémás családokkal 
 A program témája: Személyes szociális szolgáltatást nyújtó dolgozók kommunikációs 

eszköztárának bővítése, különös tekintettel a sokproblémás családok és 
a sérült emberekkel való bánásmód területére. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónapon belül 4 héten át heti 3 nap, 3 napon 8 óra, 1 nap 6 óra.
 A program indításának helyszíne: Szolnok
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Bakóné Kácsor Anna, 56/522-033, 56/522-032, 

humanszolnok@hszk.axelero.net 
 A program engedélyszáma: T-11-047/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
254.  A programot indító megnevezése: 

 
Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató Kereskedelmi 
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
5000 Szolnok, Tószegi u. 43. 

 A program címe: Esetmegbeszélés
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 A program témája: Főként közösségi ellátásban dolgozók szakmai segítése, az ellátás 
minőségének és szakmai színvonalának javítása érdekében. 

 A program célcsoportja: közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 hónap alatt, 6 alkalommal, alkalmanként 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Csehné Kiss Anna, 56/521-012, csehne.anna@conactnkft.hu
 A program engedélyszáma: S-11-034/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
255.  A programot indító megnevezése: 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és 
Bölcsődei Igazgatósága 
5000 Szolnok, Jósika út 4. 

 A program címe: Kapcsolatban szavakkal és szavak nélkül 
 A program témája: Kommunikációs készségek fejlesztése, saját verbális és nonverbális 

jelzéseink megismerése, az asszertív kommunikációs stílus elsajátítása. 
 A program célcsoportja: bölcsőde
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 27 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Szolnok
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Keskenyné Péntek Ágnes, 56/513-546, SZOLNOKBIG@CHELLO.HU
 A program engedélyszáma: S-11-038/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Komárom-Esztergom megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
256.  A programot indító megnevezése: 

 
Tatabánya Megyei Jogú Város Módszertani Bölcsőde, Közép-
Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 200396
 A program címe: A bölcsőde újszerű családtámogató funkciója, megváltozott 

gondozónői szerepek segítése 
 A program témája: Bölcsődei ismeretet, programot, módszereket kapjanak a gondozónők a 

családokkal való szimetrikus együttműködéshez, az újszerű család – 
bölcsőde kapcsolat tartalmi javításához, ismeretük bővítéséhez, a 
megváltozott gondozónői szerepek gyakorlásához. 

 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, illetve igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 nap x 8 óra intenzív formában, folyamatos tartásban. 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Balogh Lászlóné, 34/311-462, mszti@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-12-078/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
257.  A programot indító megnevezése: 

 
Tatabánya Megyei Jogú Város Módszertani Bölcsőde, Közép-
Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 200396
 A program címe: A gondozói feladatok paradigmája – időszerű kérdések a 

napközbeni ellátás gondozó-nevelő feladataiban 
 A program témája: A napközbeni ellátásban dolgozók számára a meglévő ismereteik 

megújítása; a kisgyermeknevelő hivatás változásainak, korszerű 
módszereinek elsajátítása elméleti ismeretek bővítésével és gyakorlati 
tapasztalatok megszerzésével 
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 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május, illetve igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalommal, alkalmanként 8 tanóra. 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Palkovics Józsefné, 34/311-462, mszti@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: T-12-109/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 
 
Nógrád megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
258.  A programot indító megnevezése: 

 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
3100 Salgótarján, Május 1 út 54. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 01-0073-04
 A program címe: Szociális intézményekben végzett HOSPICE szemléletű ellátás
 A program témája: A továbbképzés az időskorúakat ellátó szociális intézmények 

szakembereivel kívánja a HOSPICE szemléletét megismertetni és aktív 
közreműködésükkel helyet találni az aktuális ellátási gyakorlatban. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 x 3 nap (2–3 hét kihagyással).
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagyfalusi Edit, 32/521-759, 20/358-0180, edit.nagyfalusi@ncsszi.hu
 A program engedélyszáma: T-13-050/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
259.  A programot indító megnevezése: 

 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
3100 Salgótarján, Május 1 út 54. 

 A program címe: Személyiségfejlesztő tréning szociális intézmények vezetői 
számára 

 A program témája: A mélyebb önismeret elérése, valamint a kommunikációs ismeretek, 
készségek, érzékenységek aktív, tudatos fejlesztése, s mindezek 
integrálása a vezetői munka gyakorlatába. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Lehetőség szerint egybefüggően 3–4 nap, vagy 2 x 2 nap. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagyfalusi Edit, 32/521-759, 20/358-0180, edit.nagyfalusi@ncsszi.hu
 A program engedélyszáma: S-13-032/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
260.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társasága
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: Segítők segítése. A személyes gondoskodát végző szakemberek és 
a szociális intézményvezetők szakmai személyiségének fejlesztése 
a szupervízióban, illetve a szupervíziós megközelítésű 
coachingban. 
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 A program témája: Prevenció, kiégés, burn – out megelőzése, minőségbiztosítás, szakmai 
motiváció fenntartása, szakmai kompetencia, készségek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Kéthetente, havonta 1–2 ülés.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Nagyné Bejczy Emőke, 30/413-0650, bejczy.emoke@nszfi.hu
 A program engedélyszáma: S-13-024/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Pest megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
261.  A programot indító megnevezése: 

 
FÉNY – ESE Szociális Központ Alapítvány 
2119 Pécel, Pihenő u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0785-04
 A program címe: Bentlakásos szociális intézmények higiéniája 
 A program témája: A képzés célja, hogy a bentlakásos szociális intézmények dolgozói 

számára kibővített ismereteket adjon a jó higiénés szemlélet és gyakorlat 
elsajátításához, a higiénés szempontból biztonságos munkavégzés 
érdekében. Továbbá a résztvevőkkel megismertesse a legkorszerűbb 
higiénés eljárási folyamatokat és szükséges anyagokat. 

 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást 
nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Pécel
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Apróné Orosz Margit, 28/454-076, ese@vnet.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-016/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
262.  A programot indító megnevezése: 

 
Károli Gáspár Református Egyetem – TFK Szociális Munka 
és Diakónia Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00853-2008
 A program címe: Fogyatékossággal élők támogatásának aktuális kérdései
 A program témája: Új ismereteket adni a gyógypedagógia legújabb kutatási eredményei 

alapján. Segíteni a résztvevőknek, hogy ismereteiket felfrissíthessék, új 
ismeretekhez jussanak, szakmai kompetenciáikat fejleszthessék. 
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 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A jelentkező célcsoport igényétől függően alkalmanként  6 óra, 

összesen 5 alkalommal. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Medgyesi Anikó, 53/350-885, diakonia@fls.reftkn.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-076/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
263.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: Fogyasztani és/vagy gazdálkodni. A háztartások hétköznapi 

konfliktusai 
 A program témája: Prevenciós megközelítésű adósságkezelési tanácsadásra való felkészítés 

a szociális területen dolgozó szakembereknek. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-088/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
264.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: A befolyásolás és meggyőzés pszichológiája és módszerei
 A program témája: A befolyásolás módszereinek megismerésével a szociális munka 

hatékonyságának és a meggyőző képesség erősítése. 
 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, május, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 képzési nap, heti egy vagy két napos elosztással, egy hónap alatt.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-089/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
265.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: A logoterápia alapjai
 A program témája: A résztvevők megismerik a humanisztikus pszichológiai törekvésekhez 

sorolható logoterápia és egzisztenciaanalízis értékelméleti dimenzióit. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, helyettes 

szülői hálózat, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-090/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
266.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: Otthonban élő halmozottan sérült fogyatékosok személyközpontú, 

szakmai ellátása 
 A program témája: Bentlakásos otthonban a dolgozók felkészítése a fogyatékkal élők 

diagnózisából adódó nehézségek tudatosítása a gondozásban. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok 

nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A program 4 napot vesz igénybe. Lehet 4 egymás utáni munkanapon, 

bentlakásos tanfolyam formájában, és leget egy napot igénybe véve 
négy hét alatt befejezni a képzést. 

 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-091/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
267.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: Bentlakásos intézménybe költözők befogadása, kapcsolattartás a 

családdal 
 A program témája: A bentlakásos intézmények munkatársainak szemléletformálása az 

intézménybe véglegesen beköltözők és családtagjaik megsegítéséhez. 
 A program célcsoportja: idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek 

bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást 
nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A bentlakásos formulában 4 napos a továbbképzés, amely során a 

résztvevők kellő időt kapnak az egyes blokkok feldolgozására. Nem 
bentlakásos képzés esetén 4 különböző napon 7–8 órás foglalkozás 
keretében (heti egy alkalommal) szervezzük a programot. 

 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avfk.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-092/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
268.  A programot indító megnevezése: 

 
FÉNY – ESE Szociális Központ Alapítvány 
2119 Pécel, Pihenő u. 2. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0785-04
 A program címe: Mozgásrehabilitáció, sebkezelés és személyi higiéné az idősek 

ápolóotthonában 
 A program témája: A képzés célja az idősgondozásban dolgozók mindennapi munkájának 

segítése mozgásrehabilitációval, sebkezeléssel, elsősegélynyújtással és 
az idősek személyi higiénéjével kapcsolatos korszerű ismeretek 
átadásával. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok 
nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 10 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécel
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Apróné Orosz Margit, 28/454-076, ese@vnet.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-002/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
269.  A programot indító megnevezése: 

 
Károli Gáspár Református Egyetem – TFK Szociális Munka és 
Diakónia Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 00853-2008 
 A program címe: A harmadlagos prevenció lehetőségei és jelentősége a személyes 

gondoskodást nyújtó intézményekben, különös tekintettel a 
mozgásszervi rehabilitáció módszereire 

 A program témája: Szociális szakellátás intézményeiben dolgozó szociális és egészségügyi 
végzettségű szakemberek ismereteinek bővítése, rendszerezése. 
A rehabilitáció folyamatában felhasználható módszerek és eszközök 
bemutatása és a résztvevők felkészítése ezek alkalmazására. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 
szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: A jelentkező célcsoport igényétől függően alkalmanként 5 óra, 

összesen 6 alkalommal. 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye, illetve 

igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Medgyesi Anikó, 53/350-885, diakónia@fls.reftko.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-058/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az egészségügyi 

továbbképzésben a program engedélyszáma: 7785-1/2006 
270.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Nevelőszülői tanácsadók továbbképzése 
 A program témája: A nevelőszülők munkáját támogató tanácsadók felkészültségét erősíti a 

speciális pedagógiai, életvezetési problémák során felmerülő ismeretek 
elmélyítésével. 

 A program célcsoportja: helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, június, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7, illetve 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-141/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
271.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Gyámi tanácsadók továbbképzése 
 A program témája: Ismertetjük a gyámság, a gyámi feladatok a gyámügyi eljárások 

változásait, valamint a tanácsadó munka kompetenciái és gyakorlati 
kérdéseit. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, gyermekvédelmi ügyintéző 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 7 illetve 8 óra. 
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 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-142/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
272.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Hivatásos nevelőszülők továbbképzése 
 A program témája: A hivatásos nevelőszülők munkáját olyan ismeretekkel bővíti a képzés, 

amelyek a mindennapok gyakorlatában felhasználhatók, új 
szabályzások alkalmazásának beépítését segítik a hétköznapi munkába. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-143/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
273.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Pályázatírás és projektmenedzselés a szociális szférában

 A program témája: A projekt szemlélet fejlesztése, projektfejlesztési, menedzselési és 
pályázatírási ismereteinek bővítése, az eredményesebb működés 
érdekében. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, április, június, október
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 8 képzési napon, heti két-két alkalommal, 7 illetve 8 

óra alkalmanként. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 59 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-144/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
274.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: Önfejlesztés – személyes hatékonyság növelése 
 A program témája: A szociális feladatellátáshoz szükséges szellemi, érzelmi és fizikai erőnlét 

előmozdítása, ismeretekkel, technikákkal. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 illetve 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-145/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
275.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: Addiktológiai ismeretek – addiktív problémák családsegítőben és a 

gyermekjóléti szolgálatokban
 A program témája: Korszerű ismeretek átadása a szenvedélybetegségek kialakulásának az 

okairól. Tájékoztatunk a hatékony kezelés módszereiről, a prevenció 
szerepéről, lehetőségeiről.

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, utcai szociális munka, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, 
gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, június, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 képzési nap egy hónapon belül, heti egy képzési nap, vagy 2-2 nap 

egymás után.
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-146/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
276.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 13-0653-04
 A program címe: Mentálhigiénés ismeretek személyes gondoskodást végzők 

számára
 A program témája: A résztvevők mentálhigiénés szemléletét megalapozza, hivatásbeli 

készségeiket fejleszti, ismereteiket gyarapítja, a probléma – érzékenység 
erősítésére, hivatás – személyiségük gondozására. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat,
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, június, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 6 illetve 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: T-14-179/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
277.  A programot indító megnevezése: 

 
Károli Gáspár Református Egyetem – TFK Szociális Munka és 
Diakónia Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

 A program címe: Kommunikáció a konfliktusokban
 A program témája: A segítő – kliens kapcsolati üzenetek téves értelmezéséből, illetve a 

kommunikációs nehézségekből fakadóan kialakulhatnak konfliktusok. 
A képzés célja elmélyíteni azon kompetenciákat, melyek révén a 
konfliktusok kezelhetők, megelőzhetők. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: A jelentkező célcsoport igényétől függően alkalmanként 6 óra, 

összesen 5 alkalommal.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Medgyesi Anikó, 53/350-885, diakonia@fls.reftkn.hu 
 A program engedélyszáma: S-14-095/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az egészségügyi 

továbbképzésben a program engedélyszáma: 7785-2/2006
278.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5.

 A program címe: Önismeret és önmegvalósítás
 A program témája: Az eredményes szociális feladatellátáshoz szükséges önismeret és 

önmegvalósítási képesség előmozdítása, ismeretekkel és technikákkal.
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 illetve 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: S-14-159/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
279.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 A program címe: Asszertív kommunikáció és testbeszéd 
 A program témája: A szociális feladatellátást hatékonyan segítő szóbeli kommunikáció és 

testbeszéd fejlesztését segítő készségek és technikák elsajátítása. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 6 illetve 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: S-14-160/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
280.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 A program címe: Érzelmi intelligencia fejlesztése, stresszleküzdő stratégiák
 A program témája: A résztvevők megismerkednek a stressz élettani mechanizmusaival, a 

munkájuk során őket érő káros stressz keltő tényezőkkel ezzel 
hatékonyabban megbírkózhatnak a munkájuk során előforduló kritikus 
helyzetekkel. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 4 héten keresztül heti egy nap vagy két héten át heti két nap, 

összesen négy nap. 
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 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: S-14-161/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
281.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1–5. 

 A program címe: Önismeret és családi identitás tematikus személyiségfejlesztő 
tréning 

 A program témája: A saját családi identitás, a családi szerepek, a család, mint rendszer 
feldolgozásával segítjük a szakmai identitás kimunkálását és a 
családvédelmi munkát a mindennapi gyakorlatban. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai 
szociális munka, idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, 
bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. február, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Alkalmanként 6 óra, hetente egy napon, esetleg kettőn, a résztvevők 

igényeit is figyelembe véve. 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Hajós Tamásné, 1/201-2441, hajos@avkf.hu 
 A program engedélyszáma: S-14-162/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Somogy megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
282.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 14-0013-05
 A program címe: Ízlésformálás a Családi napközik és egyéb szociális intézmények 

működésében 
 A program témája: A gyermekeket, fogyatékosokat, időseket ellátó gondozó intézmények 

dolgozói manuális készségeinek, kreativitásának, ízlésformálásának, 
képi látásának, a közös alkotás örömének és az együttműködési 
hajlandóságának fejlesztése. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, közösségi 
pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást 
nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. május, október
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként 5 vagy 7 óra. 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Zákány, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Boldizsár Szilvia, 82/310-133, somogymegye@voroskereszt.hu
 A program engedélyszáma: T-15-027/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
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Szakmai személyiségfejlesztés 
 
283.  A programot indító megnevezése: 

 
Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79. 

 A program címe: „Fókuszban” a szakmai személyiség
 A program témája: A szakmai személyiség fejlesztése, érzelmi szükségletek tudatosítása, 

felismerés útján, saját élményekkel. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt, 5 alkalom, 8 óra/alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Tordas, Szekszárd
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Simor Péter, 20/977-5174, losze@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: S-15-020/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
284.  A programot indító megnevezése: 

 
Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79. 

 A program címe: Az érzelmi intelligencia fejlesztése
 A program témája: A személyes gondoskodás területén dolgozók érzelmi intelligenciájának; 

a társas viselkedés hatékonyságának a növelése. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, gyermekek 

átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Hat alkalommal napi 5 órában tervezzük a képzést. 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Székesfehérvár, Pécs, Veszprém, Tordas, Szekszárd 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Simor Péter, 20/977-5174, losze@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: S-15-021/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
285.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 15-0313-05
 A program címe: „A kinevezés még nem tesz vezetővé” Új ismeretek a szociális 

intézményi vezetés területén 
 A program témája: A tanfolyam olyan ismereteket kíván nyújtani a szociális intézmények 

vezetőinek és középvezetőinek, amelyek a mindennapi sikeresebb és 
hatékonyabb munkavégzést támogatják. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekotthon, 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, április
 A program időtartama: 48 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom, hat héten keresztül + a vizsga. 
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 A program indításának helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve 
igény szerint 

 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tári Attila, 42/310-320, 42/504-640, 

szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-060/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
286.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 15-0313-05
 A program címe: „A jótett nem jótékonyság” Továbbképzési program támogató 

szolgálatok dolgozói részére 
 A program témája: A támogató szolgálatokban dolgozók korszerű szemléletmódjának 

kialakítása, továbbfejlesztése a fogyatékkal élők ellátásában. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, április
 A program időtartama: 42 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom, hat héten keresztül + a vizsga. 
 A program indításának helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve 
igény szerint 

 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tári Attila, 42/310-320, 42/504-640, 

szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-061/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
287.  A programot indító megnevezése: 

 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális  
és Társadalomtudományi Intézet Szociális Szakvizsga,  
Szak- és Továbbképzési Központ 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0293-05
 A program címe: Egészségfejlesztés és életmód – tanácsadás szociális 

intézményekben 
 A program témája: A szociális gondozásban résztvevő szakemberek továbbképzése ápolási, 

gondozási elsősegély – nyújtási, prevenciós területeken. 
 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 

bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Ujváriné Dr. Siket Adrienn, 42/404-411, dr.horvathlaszlo@freemail.hu
 A program engedélyszáma: T-16-066/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
288.  A programot indító megnevezése: 

 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális  
és Társadalomtudományi Intézet Szociális Szakvizsga, 
Szak- és Továbbképzési Központ 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0293-05
 A program címe: Az élet két pólusán
 A program témája: Megismertetni a kollégákkal az élet két pólusán (gyermekkor, időskor) 

kapcsolatos legújabb demográfiai, szociológiai, egészségtudományi 
kutatásokat, hogy hasznosíthassák azokat. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, 
gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Prof. Dr. Hajnal Béla, 42/598-249, dr.horvathlaszlo@de-efk.hu
 A program engedélyszáma: T-16-042/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
289.  A programot indító megnevezése: 

 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális  
és Társadalomtudományi Intézet Szociális Szakvizsga, 
Szak- és Továbbképzési Központ 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0293-05
 A program címe: Gerontológiai ismeretek
 A program témája: Szociális munka, szociális gondozás, vagy az idősekkel végzett ápolási 

feladatok elvégzése során a területen szerzett új szakmai és tudományos 
eredményeket be tudják építeni tevékenységükbe, így munkájuk 
hatékonyabbá válik. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális munka, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hét továbbképzés napi 8 órában.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Patyán László, 30/387-2268, dr.horvathlaszlo@de-efk.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-074/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
290.  A programot indító megnevezése: 

 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális  
és Társadalomtudományi Intézet Szociális Szakvizsga,  
Szak- és Továbbképzési Központ 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0293-05
 A program címe: Családgondozás. Gyermekjóléti alapellátás lehetőségei a gyermeki 

agresszió megelőzésében, kezelésében 
 A program témája: A családgondozók szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ismereteinek 

bővítése a gyermeki agresszió korai felismerésére, lehetőségek, 
kompetenciák az agresszió kezelésére, a beavatkozás alternatív 
stratégiái, módjai. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hét továbbképzés napi 8 órában.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Miklósi Erzsébet, 30/969-6756, szoc-munka@de-efk.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-085/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
291.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 15-0313-05
 A program címe: „Amíg az orvos és a mentő megérkezik, elsősegélynyújtás és 

komplex újraélesztés” 
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 A program témája: Olyan elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása – szociális és gyermekjóléti 
intézményekben dolgozó szakemberek számára – amelynek elvégzése 
lehetőséget teremt arra, hogy amíg az orvos és a mentő megérkezik, 
szakszerűen tudjanak életveszélyes állapotokban elsősegélyt nyújtani. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom négy héten keresztül, az ötödik alkalom a vizsga.
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tári Attila, 42/310-320, 42/504-640, 

szabolcsszatmarberegmegye@vöröskereszt.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-087/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
292.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 15-0313-05
 A program címe: Elsősegély gyermekkorban
 A program témája: Olyan elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása – gyermekjóléti 

alapellátásban, gyermekvédelmi szakellátásban, valamint 
családvédelem, családgondozás területén dolgozó szakemberek 
számára – amelynek elvégzése lehetőséget teremt arra, hogy amíg az 
orvos és a mentő megérkezik szakszerűen tudjanak gyermekek számára 
elsősegélyt nyújtani. 

 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 47 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, illetve igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom négy héten keresztül, az ötödik alkalom a vizsga.
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tári Attila, 42/310-320, 42/504-640, 

szabolcsszatmarberegmegye@vöröskereszt.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-098/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
293.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 15-0313-05
 A program címe: „Ki vezet át a túlsó partra” A halál és a gyász kezelése, a hospice 

szemlélet alkalmazásával 
 A program témája: A tanfolyam célja, hogy a gyásszal kapcsolatos szélesebb körű 

szemléletváltást és a támogatásra szorulók önálló továbblépésének 
segítését szolgálja. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, helyettes szülői hálózat, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 46 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 55 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom, hét héten keresztül + a vizsga. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tári Attila, 42/310-320, 42/504-640, 

szabolcsszatmarberegmegye@vöröskereszt.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-101/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
294.  A programot indító megnevezése: 

 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 15-0313-05 
 A program címe: „Ragadj meg minden órát!” Demens betegek életvitelének segítése, 

bentlakásos szociális intézmények dolgozói részére 
 A program témája: A tanfolyam olyan ismereteket kíván nyújtani szociális intézmények 

dolgozói számára, amelyek a demens betegek életvitelének segítését 
szolgálják. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 48 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Heti egy alkalom, hat héten keresztül + a vizsga. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Tári Attila, 42/310-320, 42/504-640, 

szabolcsszatmarberegmegye@vöröskereszt.hu 
 A program engedélyszáma: T-16-102/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
295.  A programot indító megnevezése: 

 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és 
Társadalomtudományi Intézet Szociális Szakvizsga, Szak- és 
Továbbképzési Központ 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 09-0293-05 
 A program címe: Akadálymentesítés a szociális munka eszköztárával 
 A program témája: Az egyenlő részvétel célterületeinek (hozzáférhetőség, oktatás, 

foglalkoztatás, a jövedelem szinten tartása és a szociális biztonság, 
családi élet és személyes integritás) megismerése, hiszen a fogyatékos 
személyeknek társadalmunk tagjaiként ugyanazokkal a jogokkal és 
kötelességekkel kell, hogy rendelkezzenek, mint mindenki másnak. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hét továbbképzés napi 8 órában. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Balogh Erzsébet, 20/296-2585, szoc-munka@de-efk.hu 
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 A program engedélyszáma: T-16-125/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
296.  A programot indító megnevezése: 

 
Szocio East Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: A családon belüli bántalmazottakkal való kommunikációs 
lehetőségek 

 A program témája: A képzés gyakorlati segítséget kíván nyújtani a résztvevők számára a 
traumatizált, erőszakot átélt gyerekek és a felnőttek reakcióinak 
megértésében, a trauma hosszú távú hatásainak, következményeinek 
felismerésében, valamint a gyógyító folyamatokban való tudatos, 
adekvát segítő részvételre való képességek fejlesztésében. 

 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Legfeljebb két héten belül 3 nap, 1 nap 10 óra = 3x 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-150/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
297.  A programot indító megnevezése: 

 
Szocio East Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: A halál és a gyász hospice szemléletű kezelését elősegítő tréning 
 A program témája: Csoportos munka segíti a halállal kapcsolatos megterhelő élmények 

feldolgozását, a kiégés megelőzését, és egy magabiztos szakmai 
identitás kialakítását. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Legfeljebb két héten belül 3 nap. 1 nap 10 óra = 3x 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-151/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
298.  A programot indító megnevezése: 

 
Szocio East Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Alapozó intézményi önkéntes menedzsment tréning 
 A program témája: Az önkéntesekkel foglalkozó szociális intézmények, szervezetek 

felkészülten foglalkozhassanak az önkéntesekkel, valamint, hogy az 
önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi 
tudatba. 
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 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Intenzív formában 4 egymást követő nap. 8 + 8 + 7 + 7 óra = 30 óra 

vagy 5 hét alatt 5 nap hetente egyszer. 1 nap 6 óra = 30 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 500 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu
 A program engedélyszáma: S-16-152/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
299.  A programot indító megnevezése: 

 
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és Szolgáltató Bt. 
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: Vezetői hatékonyság javítása az integrált intézményekben
 A program témája: Vezetői, menedzsment kompetenciák elsajátítása, a szociális 

intézmények szervezésének, működtetésének javítása érdekében. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kántor Csaba Áron, 30/239-0034, drkantor@hu.inter.net
 A program engedélyszáma: S-16-004/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
300.  A programot indító megnevezése: 

 
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és Szolgáltató Bt. 
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: Hatékony együttműködés megalapozása a team munkában
 A program témája: Az együttműködés készségeinek fejlesztése, azonos és a különböző 

szakterületen dolgozók munkájának javítása érdekében. 
 A program célcsoportja: családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 

szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kántor Csaba Áron, 30/239-0034, drkantor@hu.inter.net
 A program engedélyszáma: S-16-005/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
301.  A programot indító megnevezése: 

 
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és Szolgáltató Bt. 
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: A segítők kiégésének megelőzése, stressz kezelés 
 A program témája: A résztvevők értékeit feltárva, stressz kezelő készségek elsajátításával 

járul hozzá mentális egészségük megőrzéséhez. 
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 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kántor Csaba Áron, 30/239-0034, drkantor@hu.inter.net 
 A program engedélyszáma: S-16-006/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
302.  A programot indító megnevezése: 

 
Dr. Kántor 97 Gazdasági Oktatási és Szolgáltató Bt. 
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 

 A program címe: A segítők személyiségének fejlesztése 
 A program témája: A segítők szakmai önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési, 

probléma megoldó kompetenciájának fejlesztése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 

szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek 
nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Kántor Csaba Áron, 30/239-0034, drkantor@hu.inter.net 
 A program engedélyszáma: S-16-008/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
303.  A programot indító megnevezése: 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi 
Gyermekvédelmi Központja 
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3. 

 A program címe: Szociális hatékonyság fejlesztése 
 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek szociális hatékonyságának 

fejlesztése, szemléletmódjuk, attitűdjük, kommunikációjuk, 
konfliktuskezelésük, agressziókezelésük alakításával. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 3 x 10 órás modulokban, egy hónap alatt három alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatosné dr. Kondor Beatrix, 42/404-406,  

tgyk.munkaugy@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-071/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
304.  A programot indító megnevezése: 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi 
Gyermekvédelmi Központja 
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek konfliktushelyzetekben 

való viselkedésének fejlesztése, hatékonyabbá tétele. Struktúrált 
gyakorlatok segítségével történő tapasztalatszerzés. A résztvevők 
tanulás közben felismerhetik a másik félhez való viszonyulásukat 
meghatározó érzelmeket, a konfliktushelyzetekben jellemző 
viselkedésmódjuk motivációs hátterét. 
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 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 27 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, augusztus, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 3 x 10 órás modulokban, egy hónap alatt három alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatosné dr. Kondor Beatrix, 42/404-406,  

tgyk.munkaugy@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-072/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
305.  A programot indító megnevezése: 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi 
Gyermekvédelmi Központja 
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3. 

 A program címe: Kommunikációs készségfejlesztő tréning 
 A program témája: Strukturált gyakorlatok segítségével a csoport tagjai elsajátítják a 

hatékony kommunikációhoz szükséges attitűdöket és készségeket. 
 A program célcsoportja: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti otthona, családok 

átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, július, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 3 x 10 órás modulokban, egy hónap alatt három alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Lakatosné dr. Kondor Beatrix, 42/404-406,  

tgyk.munkaugy@t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-117/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
306.  A programot indító megnevezése: 

 
Szocio East Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
 A program témája: A szociális és gyermekvédelmi szférában dolgozó szakemberek mentális, 

mentálhigiénés egészségének megőrzése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, május, október, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: A képzés összesen 3 egymás utáni napot vesz igénybe. A képzés 

intenzitása napi 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-147/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 



 

4. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 629 

307.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Csoportos szupervízió biztosítása a szociális és gyermekvédelmi 
alap és szakellátásban dolgozók részére. 

 A program témája: A szakmai személyiség fejlesztése, a szociális és gyermekvédelmi alap és 
szakellátásban dolgozók szakmai kompetenciájának növelése 
szakképzett szupervízorok bevonásával. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, május, június, október, november, december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: A képzés első alkalommal 3 órát vesz igénybe. Minden további 

alkalom 1,5 órás, azaz 16 x 1,5 óra, vagy összevonva 8 x 3 óra. A 
képzés utolsó alkalommal 3 órás. 

 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-148/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
308.  A programot indító megnevezése: 

 
Szocio East Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Csapatépítő tréning 
 A program témája: A szociális szférában, egy munkahelyen dolgozók teammunkájának, 

együttműködésének és kommunikációjának hatékonyabbá tétele. A 
teamen belüli verbális, nonverbális kommunikáció és együttműködés 
készségeinek fejlesztése, konfliktuskezelési technikák bővítése. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást 
nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, május, június, október, november, december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu 
 A program engedélyszáma: S-16-149/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
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309.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: A konfliktuskezelés alternatív módszerei 
 A program témája: A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktusok 

kialakulásának okait, természetét, képesek legyenek elkülöníteni a 
különböző típusú konfliktusokat, megismerjék és alkalmazni tudják a 
különböző alternatív konfliktuskezelési eszközöket, fejlődjenek 
konfliktuskezelési készségeik. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, május, szeptember, november 
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 31 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Varga Éva, 42/400-378, 42/401-075, forraskozpont@szocioeast.hu
 A program engedélyszáma: S-16-150/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
 
Vas megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
310.  A programot indító megnevezése: 

 
Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
9700 Szombathely, Bem József u. 33. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 18-0137-05
 A program címe: „Bújócska színház” – bábjáték a bölcsődében. Szakmai művészeti 

továbbképző tanfolyam
 A program témája: A kisgyermek nevelők kreativitásának kibontakoztatása, új lehetőségek 

megtalálása és alkalmazása a bábozás során. 
 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi, gyermekotthon 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: Szombathely
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Bianka, 94/501-551, sebestyen.bianka@int.szombathely.hu
 A program engedélyszáma: T-18-037/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
311.  A programot indító megnevezése: 

 
Nyugat-dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
9700 Szombathely, Bem József u. 33. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 18-0137-05
 A program címe: A művészeti nevelés hatásai és jelentősége a kisgyermek (1–3) 

személyiségfejlődésében
 A program témája: A bölcsődei gondozónők képesség- és készségfejlesztő akkreditált 

képzése különös tekintettel az animáció használatára. 
 A program célcsoportja: bölcsőde, családi napközi, gyermekotthon 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. tavasz, ősz
 A program időtartama: 40 óra
 A továbbképzés intenzitása: 5 alkalom, alkalmanként 8 óra.
 A program indításának helyszíne: Szombathely
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Sebestyén Bianka, 94/501-551, sebestyen.bianka@int.szombathely.hu
 A program engedélyszáma: T-18-038/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
312.  A programot indító megnevezése: 

 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Intézet Szociális Munka Tanszék 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: FI585544
 A program címe: A családdal kapcsolatba kerülő szociális szakemberek 

problémamegoldó repertoárjának bővítése 
 A program témája: A segítővel kiegészült család támogatásának korszerű elmélete és 

gyakorlata szociális szolgáltatások keretében. 
 A program célcsoportja: családsegítés, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 

személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, október
 A program időtartama: 60 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hónap alatt 8 alkalom, 1–7. alkalom: 8 óra, 8. alkalom: 4 óra.
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Takács Magdolna, 94/311-170, magdolna.takacs@etk.pte.hu
 A program engedélyszáma: T-18-114/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
313.  A programot indító megnevezése: 

 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Intézet Szociális Munka Tanszék 
9700 Szombathely, Jókai u. 14. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: FI585544
 A program címe: Innovatív szervezetfejlesztések a szociális szférában 
 A program témája: Az intézményi struktúrák személyi állományának menedzserközpontú 

fejlesztési lehetőségei. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, október
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti 10 óra konzultáció.
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Takács Magdolna, 94/311-170, magdolna.takacs@etk.pte.hu
 A program engedélyszáma: T-18-119/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
314.  A programot indító megnevezése: 

 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Intézet Szociális Munka Tanszék 
9700 Szombathely, Jókai u. 14. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: FI585544
 A program címe: Az idősödő társadalom kihívásai
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 A program témája: A szakemberek képzése úgy, hogy váljanak képessé az aktuális 
társadalmi problémák, igények változásaira reflektálni. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 
klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. március, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Heti 10 óra konzultáció. 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Dr. Takács Magdolna, 94/311-170, magdolna.takacs@etk.pte.hu 
 A program engedélyszáma: T-18-120/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
315.  A programot indító megnevezése: 

 
Gencsapáti Gyermekotthonért Alapítvány 
9721 Gencsapáti, Bem u. 9. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
 A program témája: A szociális szférában dolgozók mentális egészségének védelme, az 

önismeret elmélyítése a belső erőforrások aktivizálása révén. 
 A program célcsoportja: gyermekotthon 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 28 óra – 4 nap 
 A program indításának helyszíne: Gencsapáti 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Horváth Artur, 94/500-650, gencsiotthon@freemail.hu 
 A program engedélyszáma: S-18-024/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
316.  A programot indító megnevezése: 

 
Imepa Oktatási és Tanácsadó Bt.
9700 Szombathely, Rauscher Mikse u. 27/A 

 A program címe: Emberi kézfogás (súlyos betegek és haldoklók segítése) 
 A program témája: A résztvevő képes legyen a súlyos betegek és a haldoklók lelki 

folyamatának megértésére, annak kísérésére, saját szerepének és 
lehetőségeinek tisztázására, illetve a gyászmunka megélésére. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
idősek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 36 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Rettegi Zsolt, 70/368-2841, imepa@chello.hu 
 A program engedélyszáma: S-18-126/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Veszprém megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
317.  A programot indító megnevezése: 

 
OKTKER – NODUS KIADÓ Kft.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0017-04
 A program címe: Az emberi tényezők szerepe a gyermekekkel és a családokkal való 

munkában 
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 A program témája: A résztvevők ismerjék meg a gyermekekkel és a családokkal való 
foglalkozás rendszerszemléletű megközelítését. Tájékozódjanak a 
tüneteket produkáló gyermekek leggyakoribb pszichés zavarairól. 
Tudjanak meg többet családon belüli erőszak formáiról és az erről 
árulkodó jelekről. Kapjanak információkat a terápiás lehetőségekről, 
ezen belül saját kompetencia határaikról. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató 
szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi 
ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 
házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 8 óra a hallgatók igényeinek 

figyelembevételével. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Cecília, 20/327-2177, 87/482-533, oktker@oktker.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-064/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
318.  A programot indító megnevezése: 

 
OKTKER – NODUS KIADÓ Kft. 
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0017-04 
 A program címe: Az emberi tényezők szerepe és kiaknázása az idősgondozásban 
 A program témája: A résztvevők rendszerbe foglalva ismerjék meg az időskor élettani és 

pszichés változásait. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 4 alkalom, alkalmanként 8 óra a hallgatók igényeinek 

figyelembevételével. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Cecília, 20/327-2177, 87/482-533, oktker@oktker.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-068/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
319.  A programot indító megnevezése: 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye 
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 19-0168-05
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 A program címe: Sürgősségi betegellátást nyújtó ismeretek a szociális területen 
dolgozó szakemberek számára 

 A program témája: A szociális területen dolgozó szakemberek ismeretanyagának felújítása, 
illetve új módszerek, technikák elsajátítása a sürgősségi betegellátás 
vonatkozásában. 

 A program célcsoportja: idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, fogyatékosok 
nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Elek Józsefné, 89/342-150, otthon@iokvat.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-053/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
320.  A programot indító megnevezése: 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye 
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 19-0168-05 
 A program címe: A „szép halál”, a haldokló támogatásának lehetőségei 
 A program témája: A haldokló beteg gondozásához szükséges ismeretek kiegészítése, a 

gyászolók segítése. Pszichológus és lelkész segít megérteni, hogy nem 
csak mi segítünk a haldoklónak, hanem ők is tanítanak minket. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Elek Józsefné, 89/342-150, otthon@iokvat.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-054/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 
321.  A programot indító megnevezése: 

 
OKTKER – NODUS Kiadó Kft. 
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 02-0017-04 
 A program címe: A kliensek leggyakrabban előforduló pszichés zavarai és a 

hozzájuk való viszonyulás a szociális segítő munkában 
 A program témája: A hallgatók ismerjék meg a normalitás kritériumait, a 

személyiségfejlődés optimális menetét. Igazodjanak el a kórosnak tűnő 
szokatlan viselkedésformák között. 
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 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, demens személyek 
nappali intézménye, támogató szolgálat, falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai 
betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, 
nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan személyek 
bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó 
intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, 
gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 32 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két egymást követő héten 2-2 napon napi 8 óra. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Cecília, 20/327-2177, 87/482-533, oktker@oktker.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-076/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
322.  A programot indító megnevezése: 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye 
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 19-0168-05
 A program címe: Szükségletek kielégítése a szociális intézményekben 
 A program témája: Megismertetni a megjelenő szükségletek hierarchiáját, ezek 

kielégítésének szakmai, etikai dilemmáit. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek 

klubja, demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali 
intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 6 héten keresztül, heti egy alkalom, alkalmanként 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Hanich Ferenc, 89/340-004, modszertan@iokvat.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-094/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
323.  A programot indító megnevezése: 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye 
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 19-0168-05
 A program címe: Értékek megjelenése, illetve válsága a pszichiátriai és 

szenvedélybetegeket ellátó intézményekben 
 A program témája: A szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek körével foglalkozó 

szakemberek illetve maguk a kliensek által megfogalmazott értékek 
dilemmáinak helyzetértékelése. 

 A program célcsoportja: közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, idősek bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai betegek 
bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek bentlakást nyújtó 
intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 34 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
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 A továbbképzés intenzitása: 3 héten keresztül, hetente 2 alkalom.
 A program indításának helyszíne: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Hanich Ferenc, 89/340-004, modszertan@iokvat.hu 
 A program engedélyszáma: T-19-095/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
324.  A programot indító megnevezése: 

 
Főnix Füred Bt.
8230 Balatonfüred, Déry Tibor u. 14. 

 A program címe: Kiégés elleni tréning
 A program témája: Adjon támpontokat a segítő foglalkozásúak számára a kiégés veszélyét 

rejtő állapotok felismeréséhez. Segítsen a stresszes helyzetek 
kezelésében. Mutasson be adaptív megküzdési stratégiákat. Segítsen 
megtalálni a helyes arányokat a segítő foglalkozás becsületes elvégzése 
és a saját testi – lelki egészség megőrzése között. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, közösségi pszichiátriai 
ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, idősek bentlakást nyújtó 
intézményei, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 
hajléktalan személyek bentlakást nyújtó intézményei, pszichiátriai 
betegek bentlakást nyújtó intézményei, szenvedélybetegek 
bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, 
családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, 
nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 4–5 alkalom a hallgatók igényeinek megfelelően.
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Cecília, 20/327-2177, fonixfured@gmail.com 
 A program engedélyszáma: S-19-047/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
325.  A programot indító megnevezése: 

 
OKTKER – NODUS KIADÓ Kft.
8200 Veszprém, Bartók Béla u. 12. 

 A program címe: Érzelmi intelligencia fejlesztése a szociális munkában 
 A program témája: A résztvevők ismerkedjenek meg az érzelmileg intelligens ember 

magatartásformáival. Tanulják meg és gyakorolják be az asszertív 
kommunikáció elemeit. Kapjanak ismereteket és technikákat a 
konfliktusok eredményes kezeléséhez. Legyenek képesek az egyéni és 
szervezeti teljesítmények növelésére érzelmileg intelligens megoldások 
segítségével. 

 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, 
demens személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, fogyatékosok nappali intézménye, 
pszichiátriai betegek nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali 
intézménye, nappali melegedő, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok 
átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 1 hónap alatt 5 alkalom, alkalmanként 6 óra a hallgatók igényeinek 

figyelembevételével. 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Kiss Cecília, 20/327-2177, 87/482-533, oktker@oktker.hu 
 A program engedélyszáma: S-19-091/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
326.  A programot indító megnevezése: 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye 
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 

 A program címe: Kiégés elleni tréning 
 A program témája: A segítő munkában dolgozók mentális egészségének védelme a belső 

erőforrások aktiválása révén. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hét alatt 3 alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Elek Józsefné, 89/342-150, otthon@iokvat.hu 
 A program engedélyszáma: S-19-142/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
327.  A programot indító megnevezése: 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye 
8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 

 A program címe: Asszertív, határozott kommunikáció szerepe a stressz oldásában 
 A program témája: A tréning segítséget nyújt abban, hogy a szociális segítő önérvényesítő 

legyen, megtanít nemet mondani a teljesíthetetlen kérésekre és megtanít 
a stresszhelyzetek kezelésére. 

 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, idősek klubja, demens személyek nappali intézménye, 
támogató szolgálat, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat, 
közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, fogyatékosok nappali 
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, 
szenvedélybetegek nappali intézménye, nappali melegedő, idősek 
bentlakást nyújtó intézményei, fogyatékos személyek bentlakást 
nyújtó intézményei, hajléktalan személyek bentlakást nyújtó 
intézményei, pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó intézményei, 
szenvedélybetegek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti 
szolgáltatás, családok átmeneti otthona 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hét alatt 3 alkalom. 
 A program indításának helyszíne: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Elek Józsefné, 89/342-150, otthon@iokvat.hu 
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 A program engedélyszáma: S-19-143/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
328.  A programot indító megnevezése: 

 
HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT 
8200 Veszprém, Baláca u. 49. 

 A program címe: „Mérni a mérhetetlent” – Pedagógiai folyamatok hatékonysága 
fokozásának és dokumentálásának módszerei és lehetőségei 
gyermek- és lakásotthonokban 

 A program témája: Olyan szervezetfejlesztő, csapatmunkát támogató technikák átadása, 
melynek alkalmazásával a pedagógiai folyamatok utánkövetése 
objektívebbé tehető, és hatékonyságuk a mindenkori aktualitásokhoz 
illeszkedően fokozható. 

 A program célcsoportja: magasabb vezetők, középvezető, szakdolgozó, gyermek és 
lakásotthonokban dolgozók 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 25 óra
 A program indításának helyszíne: igény szerint
 A résztvevő által befizetendő összeg: 33 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Major Zsolt Balázs, 30/408-1237, prevics@gmail.com 
 A program engedélyszáma: S-19-114/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
 
 
Zala megye 
 
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 
 
329.  A programot indító megnevezése: 

 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 20-0072-06 
 A program címe: Motivációs interjú technika alkalmazása a szociális munkában 
 A program témája: A motivációs interjú technikájának megismertetése, gyakoroltatása. 

A tanácsadási technikák fejlesztése. 
 A program célcsoportja: családsegítés, utcai szociális munka, hajléktalan személyek bentlakást 

nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap időintervallumban 30 óra, 3 alkalom, alkalmanként 10 óra. 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551, 30/693-3960, 

gyermekjolet@zalaszam.hu 
 A program engedélyszáma: T-20-058/2010 
 A minősítés érvényes: 2013. december 31. 
330.  A programot indító megnevezése: 

 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 Felnőttképzési intézmény nyilvántartási száma: 20-0072-06
 A program címe: A fogyatékkal élők társadalmi részvételének és integrációjának 

elősegítése 
 A program témája: A fogyatékkal élőket segítők továbbképzése, új szakmai szemlélet 

közvetítése. 
 A program célcsoportja: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye, 
fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, hajléktalan 
személyek bentlakást nyújtó intézményei, gyermekjóléti szolgáltatás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 36 óra
 A továbbképzés intenzitása: Két hónap alatt 6 alkalom, alkalmanként  6 óra. 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Szombathely, Győr-Moson-Sopron, Vas, Tolna megye
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft
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 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551, 30/693-3960, 
gyermekjolet@zalaszam.hu 

 A program engedélyszáma: T-20-081/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
 
 
Szakmai személyiségfejlesztés 
 
331.  A programot indító megnevezése: 

 
Gondozási Központ
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 58–60. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a szociális munkatársak részére
 A program témája: Elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve készségfejlesztés révén a 

mindennapi tapasztalatból való tanulás elősegítése. 
 A program célcsoportja: szociális konyha vagy népkonyha, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, demens 
személyek nappali intézménye, támogató szolgálat, idősek bentlakást 
nyújtó intézményei 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: 2012. április, szeptember
 A program időtartama: 25 óra
 A továbbképzés intenzitása: Heti rendszerességgel 6 héten keresztül, 5 alkalommal 4 óra –

1 alkalommal 5 óra. 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg
 A résztvevő által befizetendő összeg: 7 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Radics Andrea, 92/596-123/11, vezeto@gkzeg.t-online.hu 
 A program engedélyszáma: S-20-044/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
332.  A programot indító megnevezése: 

 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 A program címe: Kiégés elleni tréning
 A program témája: A kiégés megelőzése, kezelése a gyermekjóléti alapellátás és szakellátás 

területén dolgozó szakemberek munkájában. 
 A program célcsoportja: családsegítés, fogyatékos személyek bentlakást nyújtó intézményei, 

gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi 
gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Egy hónap időintervallumban 3 x 1 nap. 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551, 30/693-3960, 

gyermekjolet@zalaszam.hu 
 A program engedélyszáma: S-20-072/2010
 A minősítés érvényes: 2013. december 31.
333.  A programot indító megnevezése: 

 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 A program címe: Asszertivitás – kommunikáció, konfliktuskezelés 
 A program témája: Szociális munkát végzők kommunikációs és konfliktuskezelési 

készségeinek és személyes hatékonyságának fejlesztése. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 

házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint
 A program időtartama: 30 óra
 A továbbképzés intenzitása: Másfél hónap (kéthetente) alatt 3 alkalom, alkalmanként 10 óra.
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551, 30/693-3960, 

gyermekjolet@zalaszam.hu 
 A program engedélyszáma: S-20-112/2009
 A minősítés érvényes: 2012. december 31.
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334.  A programot indító megnevezése: 
 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 A program címe: A csoportvezetés gyakorlati aspektusai 
 A program témája: A résztvevők segítséget kapnak csoportok vezetéséhez, biztonságos 

keretek között gyakorolhatják csoportvezetési készségeiket. 
 A program célcsoportja: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, 

házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A továbbképzés intenzitása: 2 hónap intervallumban, 3 alkalommal valósul meg, Az első 10 órás 

blokk után legalább két hét szünetet tervezünk a következő képzési 
nap előtt. 

 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma, e-mail címe: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551, 30/693-3960, 

gyermekjolet@zalaszam.hu 
 A program engedélyszáma: S-20-129/2009 
 A minősítés érvényes: 2012. december 31. 

 
 



A Nemzeti Erõforrás Minisztérium

k ö z l e m é n y e

a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzéséhez kapcsolódóan
2011. december 30-áig minõsítésre benyújtott, 2012. évi indítással tervezett továbbképzési programokról

A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

4. § (7) bekezdése alapján a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez 2011. december 30-áig minõsítésre benyújtott

programokra vonatkozó továbbképzési jegyzék 2012. március 31-étõl letölthetõ a www.ncsszi.hu weboldalról (Képzés menüpont),

valamint a www.szocialisportal.hu weboldalról (Szociális szakemberek/Képzések, konferenciák menüpont). Ezen programok a

2012. évi áprilisi közlönyben kerülnek közzétételre.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S O K

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

A Bajai Egyesített Bölcsõdék pályázatot hirdet a Bajai I. számú Bölcsõde (6500 Baja, Kodály Z. u. 29.)

bölcsõdevezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézménybe járó gyermekek ellátásának

megszervezése, az intézmény mûködtetése, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, irányítása. A költségvetési szervek

vezetõi számára jogszabályban elõírt pénzügyi, gazdasági jogkörök felelõsségteljes ellátása. Szakmai programok végrehajtása.

Az intézmény mûködését érintõ pályázati lehetõségek figyelése, közremûködés pályázatok készítésében.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2/B. pontjában a bölcsõdevezetõre elõírt képesítés és felsõfokú

végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– felhasználói szintû internetes alkalmazások,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– helyismeret,

– szakmai, vezetõi tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû kommunikációs, kapcsolatteremtõ, közösségépítõ és konfliktuskezelõ készség, terhelhetõség,

– aktív együttmûködés, igényes, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
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– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati eljárás lefolytatásában résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

A munkakör legkorábban 2012. május 2. napjától tölthetõ be.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 27.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. március 19.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton a Bajai Egyesített Bölcsõdék címére (6500 Baja, Kodály Z. u. 29., Pf. 169.) vagy

– személyesen Szûcsné Lackner Krisztina részére (6500 Baja, Kodály Z. u. 29.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: bölcsõdevezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben

foglaltak figyelembevételével elõkészítõ bizottság véleményezi, a megbízásról a Bajai Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõje dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kiss Tiborné nyújt a (79) 322-903-as telefonszámon.

***

A Fõvárosi Közgyûlés (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos

Idõsek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: egy személyben felelõs a korszerû, magas színvonalú

gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a közvetlen felügyelete alá

tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ szabályzataiban, a

munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezetõre meghatározott felsõfokú

képzettségek valamelyike,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti egészségügyi vagy szociális

területen szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû döntési képesség, kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti

elkötelezettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 13.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. március 13.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Fõvárosi Önkormányzat Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztályának címezve kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: FPH016/277/2012., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ – Budapest, Rózsa u. 67.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Közgyûlés következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Sebõkné Horváth Brigitta az (1) 999-9116-os telefonszámon.

***

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselõ-testülete (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.) pályázatot

hirdet a Krisztinavárosi Bölcsõde (1122 Budapest, Ráth György u. 18–20.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezetõ
– gondoskodik az Alapító Okiratban elõírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott követelmények

teljesítésérõl,

– felelõs a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény szabályszerû mûködtetéséért,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat,

– szervezi és ellenõrzi az intézmény szakmai munkáját,

– kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által elõírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat,

– elkészíti a Bölcsõde éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról,

– ellátja a kisegyermeknevelõi munkakörbe tartozó feladatokat.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 2/B. pontjában elõírt felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély,

– cselekvõképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata (az okiratok bemutatása is lehetséges),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati eljárásban résztvevõk a pályázati anyagát megismerhetik,

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek [Kjt.] a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 3/A. §-a szerint nem

áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: kisgyermeknevelõ.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a Kjtvhr. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ elsõdleges közzétételtõl számított 30. nap

(a közzététel idõpontja: 2012. április 2.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai úton a Budapest XII. kerület

Hegyvidéki Önkormányzat Népjóléti Irodájára kell benyújtani (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Mária nyújt az (1) 224-5900/388-as telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott

határidõben megfelelõ pályázatok nem érkeznek.

***

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat társult képviselõ-testülete (6114 Bugac,

Béke u. 10.) pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató Központ (6114 Bugac, Béke u. 4.)

igazgatói (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: családsegítés, az intézmény vezetése, szociális

(étkeztetés, nappali ellátás, idõsek nappali ellátása) és gyermekjóléti feladatok szervezése, koordinálása.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés, vagy az 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
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– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására, a vezetõi pótlékra és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendelet az irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 20.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. február 29.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel, Bugac és Bugacpusztaháza

Községek Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani (6114 Bugac, Béke u. 10.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának jegyzõjénél lehet [telefon:

(76) 575-100, fax: (76) 575-107, e-mail: bugaconk@invitel.hu].

***

Cegléd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Bölcsõdei és

Védõnõi Igazgatóság (2700 Cegléd, Deák u. 3.)

intézményvezetõi (igazgatói)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok:

– Cegléd város bölcsõdei ellátásának, továbbá egészségügyi alapellátási feladataiból a védõnõi szolgálatok és az

iskola-egészségügyi ellátás szervezése, irányítása, ellenõrzése,

– az intézmény hatékony, szakmailag színvonalas mûködtetése az Alapító Okirat és az SzMSz alapján.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I/2/A. pontja szerinti képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat [257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet 3. § (3) bekezdés],

– szociális szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: gyermekek napközbeni ellátásában (bölcsõde) és egészségügyi alapellátás (védõnõi

szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázati feltételekben szereplõ elõírások igazolását, valamint lakcímet,

telefonszámot, e-mail elérhetõséget,

– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
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– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt [257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §].

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. Egyéb juttatások jogszabályok, illetve

fenntartói döntés alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított

határidõt figyelembe véve 2012. április 20. 24 óra (a megjelenés idõpontja: 2012. március 20.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– személyesen vagy postai úton írásban, két példányban (egy eredeti, egy másolati példány) Cegléd Város polgármesterének

(2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), valamint

– elektronikusan a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre

kell benyújtani. Mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 5314/2012., valamint az

alábbi jeligét: „BÖVI pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja rendje: A pályázatokról bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követõen a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül összehívott

képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Cegléd Város Polgármesteri Hivatala Közoktatási és Szervezési Irodájának

vezetõjétõl az 53/511-435-ös telefonszámon.

***

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás (4765 Csenger, Ady E. u. 14.) pályázatot hirdet a Csenger Kistérségi Szociális

Szolgáltató Központ (4765 Csenger, Ady E. u. 14.)

vezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, továbbá a fenntartói jogokat

gyakorló Csenger Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa és Elnöke kapcsolódó döntéseinek végrehajtása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális és/vagy az egészségügyi ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:

– szakirányú egyetemi végzettség,

– szociális szakvizsga,

– legalább 3 év szociális intézményi vezetõi gyakorlat,

– „B” kategóriás jogosítvány.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratoknak a pályázó aláírásával hitelesített másolatai,

– a szakmai, illetve a vezetõi gyakorlat meglétét igazoló dokumentum,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= nem áll olyan, jogszabályon vagy bírósági, hatósági rendelkezésen alapuló eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti

jogviszony létesítését, illetve a kapcsolódó munkakör betöltését akadályozná,

= a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul (az

adatvédelmi rendelkezések betartásával),

= az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltak

szerint kötelezettséget vállal annak a kinevezést követõ két éven belüli megszerzésére, amennyiben a rendelet 6. §

(8) bekezdése szerint nem mentesül annak letétele alól,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. 20/A. §-a alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16. 16.00 óra.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. március 31.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy eredeti példányban,

– postai úton Csenger Többcélú Kistérségi Társulásának címezve (4765 Csenger, Ady E. u. 14.) vagy

– személyesen dr. Nóta József, a Társulás Munkaszervezetének vezetõje részére

kell benyújtani. A postai megküldés esetén a postai feladás bélyegzõje nem lehet késõbbi, mint a benyújtási határidõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a Társulás Tanácsa által kijelölt 3 tagú bizottság hallgatja meg. A kinevezésrõl

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa dönt 2012. április 20–30. között.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt dr. Nóta József a (44) 520-035-ös telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Csurgó Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) pályázatot hirdet a Városi Szociális

Intézmény (8840 Csurgó, Basakúti u. 3.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben (heti 40 óra) történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– a Városi Szociális Intézmény vezetése,

– az intézmény szakszerû, törvényes, költséghatékony mûködtetése,

– a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása,

– a végzettség alapján betölthetõ munkakör ellátása.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú végzettség, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában az intézményvezetõ tekintetében

elõírt, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/2/A. pontjában elõírt képesítések valamelyike,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális vagy a gyermekvédelem területén

betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát,

– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratot,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ közzététel idõpontja: 2012. március 9.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Csurgó Város Önkormányzat képviselõ-testületének címezve (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) vagy

– személyesen Füstös János polgármester részére (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 443/2012., valamint a

munkakör megnevezését: „Intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatokat Csurgó Város Önkormányzatának Humán Bizottsága

véleményezi. A vélemények birtokában, személyes meghallgatás után a képviselõ-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 26.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt Rádics Lászlóné a 82/571-025-ös telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.csurgo.hu honlapon szerezhetõ.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) pályázatot hirdet a Napsugár Integrált Szociális

Intézmény (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény (Napsugár Idõsek Otthona,

Demens-részleg, Alapellátási Központ – nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás)

szakszerû és törvényes mûködtetése, szakmai munkájának koordinálása; az intézmény gazdálkodásával összefüggõ pénzügyi

kötelezettségvállalási, teljesítés-igazolási feladatok ellátása; az intézmény vezetése, képviselete, munkájának szervezése;

munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerint az intézményvezetõi, beosztás ellátására

meghatározott felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
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– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történõ rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális területen szerzett legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,

– szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i),

– a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum,

– szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (8) bekezdésében felsorolt

mentességet igazoló dokumentum, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást követõ két éven belül vállalja a

szociális szakvizsga letételét,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési

elképzeléseket,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elõélet

igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,

= hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

= vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. május 1. napjától 2017. április 30. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 8.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. március 9.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton, zárt borítékban Dunaföldvár Város Önkormányzatának címére

(7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Napsugár –

intézményvezetõ”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot kiíró a benyújtott pályázatok tárgyában, a pályázatok benyújtására nyitva álló

határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülésen dönt az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi, Szociális-Ifjúsági és Sport Bizottság

javaslata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztes Lajos polgármester nyújt a (75) 541-553-as telefonszámon.

***

Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fõ út 25.) pályázatot hirdet a Humán Szolgáltató Központ (2120 Dunakeszi,

Bajcsy-Zsilinszky út 32.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetõi

feladatainak ellátása, melynek keretében az intézményvezetõ

– felelõs az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért,

– felelõs az intézmény használatában lévõ önkormányzati vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, megõrzéséért és a

mindenkori jogszabályokban elõírtak szerinti kezeléséért,

– felelõs az intézmény gazdálkodásában – a Dunakeszi Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetével

együttmûködve – a szakmai célszerûség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

– felelõs a hatályos jogszabályi elõírások szerinti követelmények megteremtéséért, fenntartásáért,

– felelõs az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, az intézmény fenntartójának

határozataiban és a szakmai követelményekben meghatározottak szerinti folyamatos, biztonságos és gazdaságos mûködtetéséért,

– felelõs mindazért, amit jogszabály az intézményvezetõ kizárólagos hatáskörébe utal,

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett.

A Humán Szolgáltató Központ – Alapító Okirat szerinti – tevékenységi körei:

– idõskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása,

– idõsek nappali ellátása,

– szociális étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– fogyatékos személyek nappali ellátása,

– pszichiátriai betegek nappali ellátása,

– otthoni (egészségügyi) szakápolás,

– gyermekjóléti szolgáltatás,

– családsegítés,

– gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde),

– korai fejlesztés és gondozás,

– fejlesztõ felkészítés,

– háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátás,

– fogorvosi alapellátás,

– család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás (védõnõi szolgálat),

– ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola-egészségügyi szolgálat).

Pályázati feltételek:

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet 6. §-ának (13) bekezdése alapján: az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában foglalt

– intézményvezetõi munkaköri – elõírásoknak megfelelõ képesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM

rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában foglalt – a magasabb vezetõi munkaköri – elõírásoknak megfelelõ képesítés,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet [Kjtvhr.] 3. §-ának (3) bekezdése szerinti, legalább 5 év

felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, melynek megléte alól a megbízási, illetve kinevezési jogkör gyakorlója az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6.

§-ának (7) bekezdése alapján felmentést adhat,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– 5 év feletti szakmai tapasztalat,

– szociális alap- és/vagy szakellátás területén szerzett vezetõi gyakorlat,

– felsõfokú egészségügyi végzettség,

650 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 4. szám



– közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat,

– helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok egyszerû másolatai,

– a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolata,

– munkáltatói igazolás – a pályázati feltételeknél meghatározott – legalább 5 éves szakmai gyakorlatról,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik, abba betekinthetnek,

= pályázatának nyilvános testületi ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

= a magasabb vezetõi megbízás esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdõ idõpontjától

számított két éven belül megszerzi és hitelt érdemlõen igazolja az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése szerint.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen legkorábban 2012. május 2. napjától tölthetõ be.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A magasabb vezetõi megbízással egyidejûleg a közalkalmazott által betöltendõ munkakör: családgondozó.

Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt., valamint a Kjtvhr. rendelkezései alapján kerül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 2.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. március 1.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Dunakeszi Város Önkormányzata címére (2120 Dunakeszi, Fõ út 25.), vagy

– személyesen Dunakeszi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címén (2120 Dunakeszi, Fõ út 25.), az Iktatóban,

Varga Ildikónál

lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: „K-XVI-216/2012.”, valamint

a munkakör megnevezését: „intézményvezetõ (magasabb vezetõ)”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat – a Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdésére, valamint a Kjtvhr. 1/A. §-ának (9)–(13)

bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel – Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete bírálja el. Az érvényes

pályázatokat benyújtók bizottsági meghallgatására 2012. április 12. napján kerül sor, melynek pontos idõpontjáról 2012. április 6. napján

telefonon és e-mailben értesítjük a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Cs. Bíró Attila osztályvezetõ a (27) 341-855-ös telefonszámon vagy a

biroattila@dunakeszi.hu e-mail címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.dunakeszi.hu honlapon szerezhetõ.

***

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idõsek Otthona, Pszichiátriai Betegek

Otthona és Rehabilitációs Intézménye

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. május 1-jétõl 2017. április 30-áig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Deák F. út 100.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. és 9.3. pontjaiban meghatározott szakirányú szakképzettség a

rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti, legalább 5 éves szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– részletes szakmai önéletrajz a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. május 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az (56)

505-338-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000

Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 71/2012., valamint

a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ”.

– személyesen: Dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére

(Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást

eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot papír alapon két eredeti példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 12.

***
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és

Rehabilitációs Intézménye

intézményvezetõ (magasabb vezetõ)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. május 1-jétõl 2017. április 30-áig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5235 Tiszabura-Pusztataskony, Ságvári út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetõjének feladata az intézmény

szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény

mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.3. és 6.4. pontjaiban meghatározott szakirányú szakképzettség a

rendelet 113. §-ában foglaltak figyelembevételével,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti, legalább 5 éves szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen elõélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a

közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

– részletes szakmai önéletrajz a jelenlegi munkahely, munkakör, besorolás, illetmény megjelölésével,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseket,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik

személlyel közléséhez),

– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2012. május 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Andrea, az Intézmény-fenntartási Fõosztály vezetõje nyújt az (56)

505-338-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ címére történõ megküldésével (5000

Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 72/2012., valamint

a beosztás megnevezését: „Intézményvezetõ”.

– személyesen: dr. Bozó Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje részére

(Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Intézményfenntartó Központ vezetõje dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást

eredménytelennek nyilvánítsa.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 27.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot papír alapon két eredeti példányban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2012. március 12.

***

Kiskõrös Város Önkormányzata (6200 Kiskõrös, Petõfi tér 1.) pályázatot hirdet az Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

(6200 Kiskõrös, Árpád u. 8.)

igazgatói (magasabb vezetõi)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ ellátására.

Az intézmény tevékenységi köre:

– gyermekjóléti alapellátás (gyermekjóléti szolgáltatás),

– gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde),

– gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülõi ellátás),

– védõnõi alapellátás,

– ifjúság-egészségügyi, iskola-egészségügyi alapellátás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézmény vezetése, általános képviselete,

– az igazgató felelõs az intézmény mûködéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó

feladatok végrehajtásáért,

– az igazgató koordinálja, felügyeli és ellenõrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenõrzési feladatok összességét,

– az igazgató elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit,

– az igazgató ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjában elõírt felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a megbízást követõ két éven belül annak megszerzését,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státusz,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magasabb vezetõ beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– a szakmai gyakorlat igazolása,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,

= pályázata nyilvános ülésen történõ képviselõ-testületi tárgyalásához hozzájárul-e,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a vezetõi pótlék megállapítására a Kjt.-nek a

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 25.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. március 14.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Kiskõrös Város Önkormányzat képviselõ-testületének címére (6200 Kiskõrös, Petõfi tér 1.),

– személyesen Aszódiné Nedró Éva osztályvezetõ részére (6200 Kiskõrös, Petõfi tér 1., földszint 1. számú iroda)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: „2415/2012.”, valamint a

munkakör megnevezését: „Igazgató”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. §-ának (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények

figyelembevételével a képviselõ-testület bírálja el, és dönt a kinevezésrõl és a vezetõi megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva nyújt a (78) 513-124-es telefonszámon.

Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhetõ el.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Fülpösdaróc (4754

Fülpösdaróc, Fõ u. 66.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. május 1.–2017. április 30-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. május 1. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. április 30.

A munkavégzés helye: 4754 Fülpösdaróc, Fõ u. 66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó

Otthon, Fülpösdaróc vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, az

intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés,

továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú

mellékletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.)

SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. számú mellékletének 9.3. pontja szerinti képesítés: szociális munkás,

szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus,

mentálhigiénikus,

– a rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy a 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követõ két éven

belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,
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– legalább 5 év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített

másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

közjegyzõ által hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi

megbízást követõ 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-ig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2013.

március 13.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ,

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Márk Borbála, telefon: (42) 599-521, (42) 599-582, (20) 917-7930.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: a pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Vezetõjének (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5., Pf. 95), és kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani, „Pályázat Ápoló-Gondozó Otthon, Fülpösdaróc intézményvezetõi beosztás betöltésére”

jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30-ig.

A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján kívül közzétételre kerül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal honlapján is.

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ,

Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3.)

intézményvezetõi – megbízott magasabb vezetõ –

beosztás ellátására.
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre, 2012. május 1.–2017. április 30-ig szól.

A beosztás betöltésének idõpontja: a beosztás 2012. május 01. napjától tölthetõ be.

A vezetõi megbízás megszûnése: 2017. április 30.

A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi

Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza vezetõjének feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos

gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása,

képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény mûködésével kapcsolatban minden

olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete I. részének II. 3. pontja

szerinti képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és

ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ, szociális menedzser oklevéllel

rendelkezõ: jogász, igazgatásszervezõ, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon,

– a rendelet 3. § (2) bekezdés c), d), e) pontjai szerint szociális szakvizsga, vagy a 3. § (3) bekezdése alapján a megbízást követõ két

éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás, a 3. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget, vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan

idõre kinevezhetõ,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához, illetve bevándorlási,

vagy letelepedési engedély.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élõ idegen nyelv ismerete,

– vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített

másolata,

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen elõéletû és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé,

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok

közjegyzõ által hitelesített másolatai,

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmû összefoglalója,

– szociális szakvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetõi

megbízást követõ 2 éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ

kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet [2011. január 1-ig Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)] internetes oldalán történõ közzétételt követõ 30. nap (a megjelenés idõpontja: 2012.

március 16.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhetõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ

Intézmény-fenntartási Fõosztály, Molnár-Dienes Emõke, telefon: (42) 599-582; (42) 599-521; (20) 299-8525.

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetõjének

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5. Pf. 95.) A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti és 1 másolati

példányban, valamint CD-n kell benyújtani „Pályázat Területi Gyermekvédelmi Központ, Nyíregyháza intézményvezetõi beosztás

betöltésére” jeligével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a fenntartó dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30-ig.

A pályázati kiírás – a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján kívül – 2012. március 16-ától 2012. április 16-áig közzétételre kerül

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal honlapján, valamint megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. évi 8.

számában.

A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

***

Velence Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2481 Velence, Tópart u. 26.) pályázatot hirdet az intézményi társulás

keretében fenntartott Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (2481 Velence, Zárt u. 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézmény tevékenységi körébe tartozó személyes gondoskodást nyújtó alapellátások (családsegítés, házi segítségnyújtás,

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, játszóház mûködtetése) ellátása a társulásban részt vevõ

települések közigazgatási területén,

– az intézmény irányítása,

– folyamatos kapcsolattartás a társulásban részt vevõ települések képviselõ-testületeivel, polgármestereivel és jegyzõivel,

– intézményvezetõi és munkáltatói jogkör gyakorlására irányuló feladatok teljes körû ellátása,

– az intézményvezetõ irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,

– az intézményvezetõ koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,

– az intézményvezetõ gondoskodik a költségvetési elõirányzatok jogszerû és szabályszerû felhasználásáról,

– az intézményvezetõ elkészíti a hatályos jogszabályok által elõírt, az intézmény mûködéséhez szükséges dokumentumokat (pl.

SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,

– beszámolási kötelezettség teljesítése a fenntartó felé.

Az intézmény ellátási területe kiterjed: Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Pákozd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Zichyújfalu

települések közigazgatási területére.

Általános pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– „B” kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsival való rendelkezés.

Szakmai pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség, valamint a

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontja szerint felsõfokú képesítés,

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (6) bekezdése szerint szociális szakvizsga,
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– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 5 év vezetõi gyakorlat a személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti alapellátások területén,

– felhasználói szinten az MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki:

– rendelkezik pedagógus és/vagy egészségügyi végzettséggel,

– rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre vonatkozó tényleges ismerettel.

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû kommunikációs és kapcsolatteremtõ készség,

– pontos, precíz munkavégzés,

– szakmai elkötelezettség,

– nagyfokú munkabírás,

– kiváló szintû együttmûködési képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okiratok másolatát (fénymásolat elegendõ),

– jogosítvány és gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az intézményvezetõi munkakör a pályázat eredményes elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, valamint a fenntartó döntései az

irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán (www.kozigallas.hu) történõ

közzétételtõl számított 30. nap (a közzététel idõpontja: 2012. március 10.).

A megadott pályázati határidõ a pályamunkák beérkezési dátumát jelenti.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, zárt borítékban, személyesen vagy

postai úton, ajánlott küldeményként kell benyújtani Velence Város polgármesterének címezve (2481 Velence, Tópart u. 26.).

A pályázatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Humán intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott érvényes pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a

képviselõ-testületi ülésen napirendre kerülnek, a pályázók a testületi ülés idõpontjáról írásban értesülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea nyújt a (22) 589-418-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.velence.hu honlapon szerezhetõ.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


