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JOGSZABÁLYOK

2006. évi CXV.
t ö r  v é n y

egyes, az egészségügyet érintõ tör vényeknek
az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról*

(kivonatos közlés)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

41.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 50.  §-ának
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé gé nek szá mí tá sá -
nál az Eb. 18/A.  §-a alap ján fi ze ten dõ vi zit dí jat és az Eb.
23.  §-ának b), d) és e) pont ja alap ján fi ze ten dõ té rí té si dí jat
nem kell figye lembe ven ni.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi CXVII.
t ö r  v é n y

egyes szociális tárgyú tör vények módosításáról**

I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

1.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 4.  §
(1) be kez dé se a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) jö ve de lem: el is mert költ sé gek kel és a be fi ze té si kö -

te le zett ség gel csök ken tett
aa) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint

meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó va -
gyo ni ér ték (be vé tel) füg get le nül at tól, hogy az adó men tes
vagy adó kö te les,

ab) az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adór ól, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá -
járulásról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá já ru lást
kell fi zet ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

Elis mert költ ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem -
adóról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze -
tett tar tás díj. Ha a ma gán sze mély, az egy sze rû sí tett vál lal -
ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru -
lás alap já ul szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he -
tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is -
mert költ ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á -
nyá ban a be vé tel 20 szá za lé ká val. Be fi ze té si kö te le zett -
ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egyszerû -
sített vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû -
sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si
hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, 
nyugdíj járulék, nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj -
pénztári tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek
1. a te me té si se gély, az al kal man ként adott át me ne ti

 segély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si
tá mo ga tás,

2. a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a Gyvt.
20/A.  §-a sze rin ti pénz be li tá mo ga tás, a Gyvt. 20/B.  §-ának
(4)–(5) be kez dé se sze rin ti pót lék, a ne ve lõ szü lõk szá má ra
fi ze tett ne ve lé si díj és kü lön el lát mány,

3. az anya sá gi tá mo ga tás,
4. a ti zen har ma dik havi nyug díj,
5. a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí -

té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel a sú lyos moz gás kor lá to zott
sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va kok
sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás,

6. a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény 
alap ján biz to sí tott jut ta tás;”

2.  § Az Szt. 4/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A jegy zõ szak mai irá nyí tá sát a szo ci á lis ha tó ság
lát ja el.”

3.  § Az Szt. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv tá jé koz ta tást
nyújt

a) az e tör vény sze rin ti pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok
igény be vé te li fel té te le i rõl és az igény lés hez szük séges
ira tok ról,

b) az e tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó el lá tá sok kal és szol gál ta tá sok kal kap cso lat -
ban a hely ben igény be ve he tõ el lá tá sok és szol gál ta tá sok
kö ré rõl, fel té te le i rõl és az igény be vé tel el já rá si kérdé -
seirõl.”

4.  § (1) Az Szt. 25.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zés lép:

„(7) A jo go sult be je len té se vagy hi va ta los tu do más szer zés 
alap ján a (4) be kez dés ben fel so rolt el lá tás össze gét
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– a (8) be kez dés sze rin ti el té rés sel – fe lül kell vizs gál ni, ha
a meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló jö ve de lem vál to zik,
és a vál to zás há rom egy mást kö ve tõ hó nap ban meg ha lad ja
a jo go sult ság fel té te lé ül meg ha tá ro zott ér ték ha tár 10%-át.
A be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a 17.  §-ban 
fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

(2) Az Szt. 25.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Nem kell a (7) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la tot
 elvégezni a rend sze res szo ci á lis se gély ese té ben, ha a csa -
lád tény le ges havi össz jö ve del me a rend sze res szo ci á lis
se gély ben ré sze sü lõ sze mély há zas tár sá nak vagy élettár -
sának – a 37/D.  § (6) be kez dé se sze rin ti együtt mû kö dés
ke re té ben – az ön kor mány zat ál tal szer ve zett foglalkoz -
tatásban tör té nõ rész vé te le  miatt vál to zik.”

5.  § Az Szt. Szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li el -
lá tá sok al cí me a kö vet ke zõ 32/A.  §-sal egé szül ki:

„32/A.  § (1) A ké rel met – ha e tör vény más ként nem
ren del ke zik – az a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv bí rál -
ja el, amely nek ille té kességi te rü le tén a ké rel me zõ lak cí me 
van. A ké rel me zõ lak cí me az a la kó hely vagy tar tóz ko dá si
hely, ahol élet vi tel sze rû en la kik.

(2) Az át me ne ti, il let ve tar tós ne ve lés be vett kis ko rú
ügyé ben az el já rást a gon do zá si hely sze rint ille té kes szo ci á lis
ha tás kört gya kor ló szerv foly tat ja le.”

6.  § (1) Az Szt. 37/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Rend sze res szo ci á lis se gély re egy csa lád ban egy ide jû leg
csak egy sze mély jo go sult.”

(2) Az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és d) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg
a be kez dés az aláb bi e) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog lal -
koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek ese té ben]

„a) a mun ka nél kü li-já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás -
ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék (a továb biak ban
együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás), ille tõ leg a jövedelem -
pótló tá mo ga tás fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést
ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül, vagy”

„d) az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á lis já ra dék,
a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me -
ne ti já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, az ide ig le nes öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa
 megszûnt, il let ve az öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa a Tny.
52.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ok ból szûnt meg, és köz -
vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi
köz pont tal, vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel
leg alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,

e) a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa a munka -
képesség-csök ke nés mér té ké nek vál to zá sa  miatt szûnt meg,”

[és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide nem ért ve a te le -
pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást és az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel vég zett mun kát.]

7.  § Az Szt. 37/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37/C.  § (1) A rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa

– a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – szü ne tel, ha a nem
fog lal koz ta tott sze mély a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal
szer ve zett fog lal koz ta tás ban vesz részt, ide nem ért ve az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tást.

(2) Ha az ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás -
ból szár ma zó havi ke re set a meg ál la pí tott rend sze res szo -
ci á lis se gély havi össze gé nél leg alább ezer fo rint tal ke ve -
sebb, a rend sze res szo ci á lis se gélyt olyan összeg ben kell
fo lyó sí ta ni, hogy a ke re set és a se gély együt tes össze ge
– a 37/E.  § (1) be kez dé sé re is fi gye lem mel – meg fe lel jen
a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tott össze gé nek.”

8.  § Az Szt. 37/D.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze -
mély há zas tár sa vagy élet tár sa a rend sze res szo ci á lis
 segély nem fog lal koz ta tot tak ra irány adó jo go sult sá gi fel -
té te le i nek – ide nem ért ve a 37/A.  § (3) be kez dé sé nek
c)–d) pont ja sze rin ti meg elõ zõ együtt mû kö dés idõ tar ta má -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket – meg fe lel, az együtt mû kö -
dés re ki je lölt szerv vel maga is együtt mû köd het. Eb ben az
eset ben az együtt mû kö dés az (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti nyil ván tar tás ba vé tel re, va la mint a (3) be kez dés
d) pont já ban fog lal tak ra ter jed ki.”

9.  § Az Szt. 37/E.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A rend sze res szo ci á lis se gély havi össze ge a csa lá di jö -
ve de lem ha tár össze gé nek és a jo go sult csa lád ja tény le ges
havi össz jö ve del mé nek kü lön bö ze te, de nem ha lad hat ja
meg a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló
ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér min den ko ri kö te le -
zõ leg ki sebb össze gé nek sze mé lyi jö ve de lem adó val, mun -
ka vál la lói, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék kal csök -
ken tett össze gét.”

10.  § Az Szt. 37/H.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A fog lal koz ta tó a biz to sí tás kez de té re vo nat ko zó
be je len tés sel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az ál la mi fog lal koz -
ta tá si szer vet a köz cé lú mun ka ke re té ben fog lal koz ta tott
sze mé lyek ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ról, a fog -
lal koz ta tás kez dõ idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról,
va la mint a köz cé lú mun ka vég zés he lyé rõl.”

11.  § (1) Az Szt. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Egyes szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li
el lá tá sok egész ben vagy rész ben ter mé szet be ni szo ci á lis
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el lá tás for má já ban is nyújt ha tók. Ter mé szet be ni szo ci á lis
el lá tás ként nyújt ha tó

a) a rend sze res szo ci á lis se gély, a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mér ték ben és fel té te lek fenn ál lá sa ese tén,

b) a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás,

c) az át me ne ti se gély,

d) a te me té si se gély.”

(2) Az Szt. 47.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(4) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(2) Rend sze res szo ci á lis se gély ter mé szet be ni szo ci á lis 
el lá tás for má já ban ak kor nyújt ha tó, ha a csa lád ban a Gyvt.
68.  §-a sze rint vé de lem be vett gyer mek él. A rend sze res
szo ci á lis se gély ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tás for má já ban 
tör té nõ nyúj tá sá nak el já rá si sza bá lya it, a ter mé szet be ni
jut ta tás for má it a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben
sza bá lyoz za, az zal, hogy vé de lem be vett gyer me ken ként
a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tott össze gé nek
15%-a, de össze sen leg fel jebb 50%-a nyújt ha tó termé -
szetben.”

12.  § (1) Az Szt. 50.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság ról a jegy zõ
dönt. A jo go sult ság egy évre ke rül meg ál la pí tás ra. A köz -
gyógy el lá tás ra való jo go sult ság kez dõ idõ pont ja – az
(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a jo go sult sá got
meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ 15. nap.

(5) A köz gyógy el lá tás irán ti ké re lem a jo go sult ság idõ -
tar ta ma alatt, an nak le jár tát meg elõ zõ há rom hó nap ban is
be nyújt ha tó. Amennyi ben az el já rás a jo go sult ság le jár ta
elõtt leg alább 15 nap pal ko ráb ban be fe je zõ dik, az új jo go -
sult ság kez dõ idõ pont ja ként a ko ráb bi jo go sult ság le jár tát
kö ve tõ na pot kell meg ál la pí ta ni.”

(2) Az Szt. 50.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Ha a (2)–(3) be kez dés sze rin ti jo go sult sá gi fel té te lek
alap ján be nyúj tott, köz gyógy el lá tás irán ti ké rel met jog erõ sen
el uta sí tot ták, és az újabb ké re lem be nyúj tá sá ig

a) a gyógy ke ze lést szol gá ló te rá pi á ban, ille tõ leg a
gyógy sze rek té rí té si dí já ban nem kö vet ke zett be olyan vál -
to zás, amely nek kö vet kez té ben a havi rend sze res gyó gyí tó 
el lá tás költ sé ge meg nõtt, és

b) a ké rel me zõ jö ve del me nem vál to zott,

a jegy zõ a ké rel met a Ket. 30.  §-ának e) pont ja alap ján
 érdemi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.”

13.  § (1) Az Szt. 50/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az iga zo lás tar tal maz za a ké rel me zõ sze mé lyes
azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si név, any ja neve, szü le té si
hely, szü le té si idõ, la kó hely, tar tóz ko dá si hely), társadalom -
biz to sí tá si azo no sí tó je lét, a tar tó san fenn ál ló be teg sé gé nek
a be teg sé gek nem zet kö zi osz tá lyo zá sa sze rin ti kód ját

(a továb biak ban: BNO kód). Az iga zo lás tar tal maz za to -
váb bá az al kal ma zan dó te rá pi á hoz szük sé ges gyó gyí tó el -
lá tá sok meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, gyógy sze rek ese té -
ben a gyógy szer meg ne ve zé sét és a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it, a gyógy szer for má ját,
mennyi sé gét, va la mint a kí vánt te rá pi ás ha tás el éré sé hez
szük sé ges napi mennyi sé gét és az ada go lást. A csak szak -
or vos ál tal vagy csak szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ
gyógy sze re ket az iga zo lá son a szak or vos ne vé nek, pe csét -
szá má nak fel tün te té sé vel kü lön meg kell je löl ni. A szak -
orvos – a ké rel me zõ igé nye ese tén – az ál ta la ren delt
havi rend sze res gyó gyí tó el lá tá sok ról a há zi or vost tájékoz -
tatja.”

(2) Az Szt. 50/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban kü lön meg kell je -
löl ni az egyé ni gyógy szer ke ret alap já ul szol gá ló gyógy -
szer té rí té si dí já nak – ide ért ve a kü lön jog sza bály sze rint
ki emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ban ré sze sí tett
gyógy sze rért do bo zon ként fi ze ten dõ dí jat – össze gét
(a továb biak ban: gyógy szer költ ség). A gyógy szer költ ség
meg ha tá ro zá sá nál a ké rel me zõ kró ni kus be teg sé gé hez iga -
zo dó, egy ha vi mennyi ség re szá mol va leg ala cso nyabb
költ sé gû, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak mai
sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó, leg ala cso nyabb
napi te rá pi ás költ ség gel al kal ma zott ké szít mé nye ket kell
ala pul ven ni. A gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sa so rán leg -
fel jebb havi 6000 fo rin tig ve he tõk figye lembe a nem csak
szak or vos ál tal, il let ve nem csak szak or vo si ja vas lat ra ren -
del he tõ gyógy sze rek. Ha a ké rel me zõ havi gyógy szer költ -
sé ge a 6000 fo rin tot meg ha lad ja, a 6000 fo rint fe let ti
összeg a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban a csak szak or vos
ál tal, il let ve csak szak or vo si ja vas lat alap ján ren del he tõ
gyógy sze rek figye lembe véte lével, az egész ség biz to sí tá si
szerv ve ze tõ jé nek dön té se alap ján ál la pít ha tó meg.”

(3) Az Szt. 50/A.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(12) Ha az egyé ni gyógy szer ke ret leg ma ga sabb havi
össze ge, ille tõ leg az ese ti ke ret össze ge a (8)–(9) be kez dés
sze rint, az éves köz pon ti költ ség ve tés rõl  szóló tör vény
alap ján vál to zik, a meg vál to zott össze ge ket a ha tály ba lé pés
idõ pont ját köve tõen meg ál la pí tott új jo go sult ság ese té ben
kell al kal maz ni.

(13) Az iga zol vánnyal ren del ke zõ sze mély a gyógy szer -
ke re te ere jé ig ki vál tott, kü lön jog sza bály sze rint ki emelt,
in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ban ré sze sí tett gyógy sze rért
do bo zon ként fi ze ten dõ dí jat a gyógy szer ke re te ter hé re
 fizeti meg.”

14.  § Az Szt. 50/C.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A nyil ván tar tás ada ta i nak meg is me ré sé re – a
(3) be kez dés e) pont ja sze rin ti adat ki vé te lé vel – az
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51.  §-ban meg ha tá ro zott mó don és cél ból a mû kö dé si en -
ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer tár jo go sult.”

15.  § (1) Az Szt. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 50.  § (3) be kez dé se alap ján ki ál lí tott iga zol vány 
után a te le pü lé si ön kor mány zat – a (2) be kez dés sze rin ti
 eltéréssel – té rí tést fi zet. A té rí tés az iga zol vány ki ál lí tá sát
kö ve tõ egy éves idõ tar tam ra szól. A té rí tés össze ge a meg -
ál la pí tott gyógy szer ke ret éves össze gé nek 30%-a, ame lyet
a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom na pon
be lül az egész ség biz to sí tá si szerv nek át kell utal ni. Az egyé ni 
gyógy szer ke ret év köz be ni fe lül vizs gá la ta so rán meg ál la -
pí tott ma ga sabb gyógy szer ke ret ese tén a kü lön bö zet re esõ
összeg idõ ará nyo san szá mí tott 30%-át is át kell utal ni az
egész ség biz to sí tá si szerv ré szé re.”

(2) Az Szt. 53.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Amennyi ben a köz gyógy el lá tást igény lõ sze mély
az új jo go sult ság kez de té nek idõ pont ja elõtt meg hal, a tele -
pülé si ön kor mány zat nak nem kell té rí tést fi zet nie.”

16.  § Az Szt. 55/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Azon sze mély nek, aki nek ve ze té kes gáz-, ille tõ leg
áram szol gál ta tá si díj tar to zá sa  miatt a szol gál ta tást ki kap -
csol ták, a szol gál ta tás vissza ál lí tá sa ér de ké ben elõ re fi ze -
tõs gáz- vagy áram szol gál ta tást mérõ ké szü lék is biz to sít -
ha tó, fel té ve, hogy la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül
és tar to zá sá nak meg fi ze té se ér de ké ben meg ál la po dást köt
a szol gál ta tó val, va la mint leg alább egy éves idõ tar tam ra
vál lal ja a ké szü lék ren del te tés sze rû hasz ná la tát.”

17.  § Az Szt. „Alap szol gál ta tá sok” címe a kö vet ke zõ
59/A.  §-sal egé szül ki:

„59/A.  § (1) A szo ci á lis rá szo rult sá got
a) házi se gít ség nyúj tás,
b) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,
c) tá mo ga tó szol gál ta tás

ese té ben kell vizs gál ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gál ta tá sok ese té ben a
9.  § sze rin ti kö te le zett sé get – a szo ci á lis rá szo rult ság alap -
já ul szol gá ló kö rül mé nyek kel kap cso lat ban – az in téz -
mény ve ze tõ ré szé re kell tel je sí te ni.

(3) Az in téz mény ve ze tõ a szo ci á lis rá szo rult ság fenn ál -
lá sát a szol gál ta tás igény be vé te lét meg elõ zõ en, va la mint
az igény be vé tel so rán leg alább két éven te meg vizs gál ja.”

18.  § (1) Az Szt. 63.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Házi se gít ség nyúj tás ke re té ben a szol gál ta tást
igény be vevõ sze mély sa ját la kó kör nye ze té ben kell biz to -
sí ta ni az ön ál ló élet vi tel fenn tar tá sa ér de ké ben szük sé ges
el lá tást.”

(2) Az Szt. 63.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A házi se gít ség nyúj tás igény be vé te le szempont -
jából szo ci á li san rá szo rult az, aki nek egész sé gi ál la po ta
 indokolja a szol gál ta tás biz to sí tá sát.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fel té tel fenn ál lá sát kü lön
jog sza bály sze rint kell iga zol ni.”

19.  § Az Szt. 65.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás igény be vé te le
szem pont já ból szo ci á li san rá szo rult

a) az egye dül élõ 65 év fe let ti sze mély,

b) az egye dül élõ sú lyo san fo gya té kos vagy pszichiát riai
be teg sze mély, vagy

c) a két sze mé lyes ház tar tás ban élõ 65 év fe let ti, il let ve
sú lyo san fo gya té kos vagy pszi chi át ri ai be teg sze mély, ha
egész sé gi ál la po ta in do kol ja a szol gál ta tás fo lya ma tos biz -
to sí tá sát.

(5) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a ház tar tás ban
élõ kis ko rú sze mélyt nem kell figye lembe ven ni.

(6) A sú lyos fo gya té kos sá got a 65/C.  § (5)–(7) bekez -
dése szerint, a pszi chi át ri ai be teg sé get és az egész sé gi ál la pot
 mi at ti in do kolt sá got kü lön jog sza bály sze rint kell iga zolni.”

20.  § Az Szt. 65/C.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A tá mo ga tó szol gál ta tás igény be vé te le so rán szo -
ciálisan rá szo rult nak mi nõ sül a sú lyo san fo gya té kos
 személy.

(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban sú lyo san fo gya té kos 
a kü lön jog sza bály sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban,
va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, il let ve ma ga sabb össze gû
csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ sze mély.

(6) A sú lyos fo gya té kos sá got iga zol ni le het

a) az el lá tás meg ál la pí tá sát, il let ve fo lyó sí tá sát iga zo ló
ha tá ro zat tal vagy más ok irat tal,

b) az el lá tás meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló, a fo -
gya té kos ság fenn ál lá sát iga zo ló szak vé le ménnyel.

(7) Ha a szak vé le mény a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat
( ellenõrzõ vizs gá lat) idõ pont ját, il let ve az ál la pot fenn ál lá -
sá nak vár ha tó ide jét tar tal maz za, a jo go sult ság ed dig az
idõ pon tig áll fenn.”

21.  § Az Szt. 92/E.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szo ci á lis sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze -
mély ese té ben a mû kö dé si nyil ván tar tást (a továb biak ban:
szo ci á lis nyil ván tar tás), va la mint a gyer mek jó lé ti, gyer mek -
védelmi sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mély ese té ben
a mû kö dé si nyil ván tar tást (a továb biak ban: gyer mek jó lé ti
nyil ván tar tás) a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért  felelõs mi nisz ter
ál tal ki je lölt szerv ve ze ti.”
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22.  § Az Szt. 92/K.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ról – a fenn tar tó
 kérelmére – a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv dönt.”

23.  § (1) Az Szt. 115.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sze mé lyes gon dos ko dás kö ré be tar to zó szo ci á lis
el lá tá sok té rí té si díja (a továb biak ban: in téz mé nyi té rí té si
díj) a szol gál ta tá si ön költ ség és a nor ma tív ál la mi hozzá -
járulás kü lön bö ze te.”

(2) Az Szt. 115.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A szol gál ta tá si ön költ ség a szol gál ta tás kap csán
fel me rült rá for dí tá sok (a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény 78–80.  §-ai sze rin ti költ sé gek, ön kor mány za ti in téz -
mé nyek nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló 21. táb lája
01–07 so ra i ban fel tün te tett költ sé gek) egy szolgálta tási
egy ség re (étel adag, szol gál ta tási óra, nap) szá mí tott ér -
téke, ame lyet az elõ zõ év ada tai alap ján kell meg ál la pí ta ni. 
A szol gál ta tá si ön költ ség év köz ben egy al ka lom mal kor ri -
gál ha tó, ha azt a tárgy idõ sza ki fo lya ma tok in do kol ják.”

24.  § Az Szt. 116.  §-a (2)–(4) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 59/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tá sok nál
a szo ci á li san nem rá szo rult sze mély ese té ben a té rí té si díj
össze gét a fenn tar tó sza ba don ál la pít ja meg.

(3) A sze mé lyi té rí té si díj nem ha lad hat ja meg az igény -
be vevõ, az 59/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tá sok
ese té ben a szo ci á li san rá szo rult igény be vevõ, kis ko rú
igény be vevõ ese té ben a vele kö zös ház tar tás ban élõ szü lõk
egy fõre jutó rend sze res havi jö ve del mé nek

a) 25%-át ét kez te tés,
b) 20%-át házi se gít ség nyúj tás,
c) 30%-át, ha a házi se gít ség nyúj tás mel lett ét ke zést is

biz to sí ta nak, il let ve tá mo ga tó szol gál ta tás,
d) 20%-át a kis ko rú ré szé re nyúj tott tá mo ga tó szol gál -

ta tás,
e) 2%-át jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás

ese té ben.
(4) A sze mé lyi té rí té si dí jat az in téz mény, szol gál ta tó

ve ze tõ je mér sé kel he ti.”

25.  § (1) Az Szt. 132.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és j) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg
a be kez dés a kö vet ke zõ n)–o) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy meg ál la pít sa]
„f) a szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõk mû kö dé se 

en ge dé lye zé sé nek és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya it, a 
mû kö dést en ge dé lye zõ szerv vagy szer vek kijelö lését;”

„j) az or szá gos je len té si rend szer szá má ra be je len ten dõ
ada tok kö rét, va la mint az adat köz lés mód já ra és ide jé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat, to váb bá az or szá gos je len té si
rend szert mû köd te tõ szerv vagy szer vek ki je lö lé sét;”

„n) a szo ci á lis ha tó ság ki je lö lé sét;
o) a szo ci á lis in téz mé nyek, szol gál ta tók or szá gos nyil ván -

tartásának rész le tes sza bá lya it, a nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(2) Az Szt. 132.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért
 felelõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„g) az egyes szo ci á lis in téz mé nyek ben el lá tott sze mé lyek
ál la po tá nak fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;”

(3) Az Szt. 132.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért
 felelõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„m) az egész sé gi ál la po ton, il let ve be teg sé gen ala pu ló
szo ci á lis rá szo rult ság iga zo lá sá nak sza bá lya it.”

(4) Az Szt. 132.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
együt tes ren de let ben sza bá lyoz za

a) a szak mai sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó,
leg ala cso nyabb napi te rá pi ás költ ség gel al kal ma zott ké -
szít mé nyek ki vá lasz tá sá nak sza bá lya it,

b) a köz gyógy el lá tás jog cí mén té rí tés men te sen ren del he tõ
gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket.”

II.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény módosítása

26.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott, a gyer me kek
vé del mét biz to sí tó ha tó sá gi fel adat- és ha tás kö rö ket

a) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te,

b) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je,

c) a gyám hi va tal

gya ko rol ja.
(2) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a he lyi ön -

kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel adat- és ha tás kö ré be 
tar to zó el já rá sok nál az ille té kességet a gyer mek szü lõi fel -
ügye le tet gya kor ló szü lõ jé nek, gyám já nak la kó he lye ha tá -
roz za meg.”

27.  § (1) A Gyvt. 100.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ról – a fenn tar tó
 kérelmére – a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv dönt.”
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(2) A Gyvt. 100.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az ott hont nyúj tó el lá tás ne ve lõ szü lõ, il let ve gyer -
mek ott hon ál tal tör té nõ biz to sí tá sa ese tén az el lá tot tak szá -
ma éves át lag ban nem ha lad hat ja meg a fenn tar tó ál tal
 mûködtetett – a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott –
ne ve lõ szü lõi, il let ve gyer mek ott ho ni össz fé rõ hely szám
100%-át.”

28.  § A Gyvt. 102.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„Hivatásos gondnokok képzésével, továbbképzésével
kapcsolatos nyilvántartás”

29.  § A Gyvt. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada -
to kat a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je és a gyám hi va tal
út ján lát ja el.”

30.  § A Gyvt. 136.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A gyer mek sze mély azo no sí tó ada tai, to váb bá az egész sé gi
ál la po tá ra és va gyo ni vi szo nya i ra vo nat ko zó ada tok
to váb bít ha tók]

„d) a mi nisz té ri um nak, a gyer mek vé del mi ága za ti irá nyí -
tá si te vé keny ség és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
köz pon ti ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa”
[cél já ból.]

31.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 141/A.  §-sal egé szül ki:
„141/A.  § A Kor mány ál tal ki je lölt szerv or szá gos je len -

té si rend szert mû köd tet. A fenn tar tó az or szá gos je len té si
rend szer szá má ra kö te les be je len te ni a kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott ada to kat.”

32.  § A Gyvt. 145.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A nem ál la mi, il let ve egy há zi fenn tar tó nak a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott, és az ál ta la fenn tar tott gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény mû kö dé sé hez biz -
to sí tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás – ki vé ve a ki egé szí tõ
tá mo ga tást – tel jes össze gét át kell ad nia azon in téz mény
ré szé re, amely re te kin tet tel a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra
sor ke rült.”

33.  § (1) A Gyvt. 162.  §-a (1) be kez dé sé nek d), f) és
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg
a be kez dés a kö vet ke zõ n)–p) pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
 állapítsa meg]

„d) a gyám hi va tal vagy gyám hi va ta lok ki je lö lé sét, szer -
ve ze tét, a gyám ha tó ság rész le tes fel adat- és ha tás kö rét,
va la mint el já rá sa rész le tes sza bá lya it,”

„f) a köz pon ti ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,”

„i) a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny sé get vég zõk mû kö dé se en ge dé lye zé sé nek és ellen -
õrzésének rész le tes sza bá lya it, a mû kö dést en ge dé lye zõ
szerv vagy szer vek ki je lö lé sét,”

„n) a gyám ha tó ság ként el já ró te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ jé nek ille té kességére vo nat ko zó sza bá lyo kat,

o) az or szá gos je len té si rend szer szá má ra be je len ten dõ
ada tok kö rét, va la mint az adat köz lés mód já ra és ide jé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat, to váb bá az or szá gos je len té si
rend szert mû köd te tõ szerv vagy szer vek ki je lö lé sét,

p) a szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tók,
 intézmények, he lyet tes szü lõi és ne ve lõ szü lõi há ló za tok
or szá gos nyil ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it, a nyil ván -
tar tást ve ze tõ szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(2) A Gyvt. 162.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon data
és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben sza -
bá lyoz za”

„d) a 102.  §-ban, a 103/A.  §-ban és a 137.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szerv vagy szer vek ki je lö lé sét, va la mint 
mû kö dé sük rész le tes sza bá lya it,”

III.

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény módosítása

34.  § A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény (a továb biak ban: Cst.) 7.  §-ának (1) be kez dé se
a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[Csa lá di pót lék ra jo go sult]
„e) a gyám hi va tal ál tal a szü lõi ház el ha gyá sát enge -

délyezõ ha tá ro zat ban meg je lölt sze mély, amennyi ben az
ab)–ac) pon tok ban meg ha tá ro zott fel té te lek va la me lyi ke
fenn áll.”

35.  § A Cst. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a követ kezõ
be) al pont tal egé szül ki:

[Csa lá di pót lék ra jo go sult sa ját jo gán a köz ok ta tá si
 intézményben ta nul má nyo kat foly ta tó, a 7.  § (2) bekez -
désében meg je lölt élet ko rú, nagy ko rú sze mély,]

„be) ha a 7.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a csa lá di
pót lék a nagy ko rú sá gát meg elõ zõ en is a ré szé re ke rült
fo lyó sí tás ra.”

36.  § A Cst. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A csa lá di pót lék havi össze ge

a) egy gyer me kes csa lád ese tén 11 700 fo rint,

b) egy gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 12 700 fo rint,

c) két gyer me kes csa lád ese tén gyer me ken ként 12 700 fo rint,
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d) két gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén gyer me -
ken ként 13 800 fo rint,

e) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ese tén gyer me -
ken ként 14 900 fo rint,

f) há rom vagy több gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén
gyer me ken ként 15 900 fo rint,

g) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ csa lád ese tén, va la mint a 7.  § (1) be kez dé sé nek
b)–c) pont ja sze rin ti in téz mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ -
szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ nél el he lye zett tar tó san be teg,
il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer mek után 22 300 fo rint,

h) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén a tar tó san be teg, il let ve
 súlyosan fo gya té kos gyer mek után 24 400 fo rint,

i) a 7.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti sze mély
ese tén – a 8.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel –
19 100, 2007. már ci us 1-jé tõl 19 400 fo rint,

j) a 7.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti in téz -
mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõ nél el he lye zett, a g) és h) pon tok alá nem tar to zó, to -
váb bá a Gyvt. 72.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ide ig le nes
ha tállyal el he lye zett gyer mek, a 7.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti sze mély, va la mint a 8.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont ja alá tar to zó sze mély ese tén 13 800 fo rint.”

37.  § A Cst. 35.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Amennyi ben a mun ka vál la lók Kö zös sé gen be lü li
sza bad moz gá sá ról  szóló 1612/68/EGK ta ná csi ren de let
vagy a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül
moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vállalko zókra és csa lád -
tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK ta ná csi
ren de let alap ján a ma gyar ál lam a csa lá di el lá tá sok vo nat ko -
zá sá ban a kü lön bö zet ki fi ze té sé re kö te le zett, a ki fi ze tést az 
éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény csa lá di pót lék elõ irány -
za tá nak ter hé re kell telje síteni.”

Záró rendelkezések

38.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés sze rin ti kivé -
tellel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 25.  §-ának (3) be kez dé se a tör vény ki hir -
de té se nap ján lép ha tály ba.

(3) Az Szt. – e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott – 37/C.  §
(2) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé se kor a te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás ban részt
vevõ rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély
ese té ben is al kal maz ni kell. Eb ben az eset ben a kü lön bö ze tet
a ko ráb ban meg ál la pí tott se gély össze gé nek ala pul vé te lé vel 
2007. ja nu ár 1-jé tõl kell fo lyó sí ta ni.

(4) Az Szt. – e tör vény 9.  §-a ál tal mó do sí tott – 37/E.  §-a 
(1) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban

lévõ ügyek ben, to váb bá a rend sze res szo ci á lis se gély
össze gé nek a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ elsõ fe lül -
vizs gá la ta kor kell al kal maz ni.

(5) Ha a köz gyógy el lá tás ban az Szt. 2006. jú ni us 30-án
ha tá lyos sza bá lyai sze rint ré sze sü lõ sze mély kéri a köz -
gyógy el lá tás meg ál la pí tá sát, a köz gyógy el lá tás ra való új
jo go sult ság kez dõ idõ pont ját az Szt. 50.  § (4) be kez dé sé ben 
fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(6) Az Szt. 50.  §-ának – e tör vény 12.  §-ával meg ál la pí -
tott – (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat az
e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban
kell al kal maz ni.

(7) Az Szt. 50/A.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti – e tör vény
13.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ha tá ro zott – sza bályt a
ha tály ba lé pést köve tõen be nyúj tott ké rel mek alap ján meg -
ál la pí tott (fe lül vizs gált) gyógy szer ke re tek te kin te té ben
kell al kal maz ni.

(8) Az idõs ko rú ak já ra dé kát, a rend sze res szo ci á lis se -
gélyt és az Szt. 41.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ápo lá si
dí jat érin tõ, a 2004. évi CXXXVI. tör vénnyel meg ál la pí -
tott, a 2005. évi CLXX. tör vénnyel mó do sí tott ha tás kör -
vál to zás alap ján a jegy zõ a 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen
 indult el já rá sok ban jár el.

(9) Az Szt. 59/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
alap szol gál ta tá sok ese té ben a szo ci á lis rá szo rult ság vizs -
gá la tá val kap cso la tos ren del ke zé se ket 2007. ja nu ár 1-jé tõl 
az új igény lõk ese té ben kell al kal maz ni, az zal, hogy

a) a 2006. de cem ber 31-én ilyen alap szol gál ta tás ban
ré szes ülõ ket a 2007. év so rán fe lül kell vizs gál ni, és

b) 2008. ja nu ár 1-jé tõl ilyen alap szol gál ta tás csak a
szo ci á lis rá szo rult ság vizs gá la ta alap ján nyújt ha tó.

(10) Az Szt. 59/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti alap -
szol gál ta tá sok ese té ben az Szt. 116.  §-ának – e tör vény
24.  §-ával meg ál la pí tott – té rí té si díj sza bá lya it 2007. ja -
nuár 1-jé tõl azok ra az új igény lõk re kell al kal maz ni, akik -
nek szo ci á lis rá szo rult sá gát a (9) be kez dés sze rint meg -
vizs gál ták. A szol gál ta tást 2006. év ben is igény be vevõ
sze mé lyek re 2008. ja nu ár 1-jé ig a 2006. de cem ber 31-én
ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(11) Az át la got jó val meg ha la dó mi nõ sé gû el he lye zé si
kö rül mé nye ket és szol gál ta tá so kat biz to sí tó tar tós bent la -
ká sos in téz mény re vo nat ko zó sza bá lyok ha tá lyon kí vül
he lye zé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl új emelt szin tû in -
téz mény re, il let ve fé rõ hely bõ ví tés ese tén új emelt szin tû
fé rõ hely re nem le het mû kö dé si en ge délyt ki ad ni. Ezt az
idõ pon tot köve tõen az át la got jó val meg ha la dó mi nõ sé gû
el he lye zé si kö rül mé nye ket és szol gál ta tá so kat biz to sí tó
tar tós bent la ká sos in téz mé nyek re, il let ve az emelt szin tû
fé rõ he lyek re a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyo kat 
kell al kal maz ni.

(12) A Gyvt. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos 148.  §-a
(5) be kez dé sé nek e) pont ja sze rint járó nor ma tív gyer mek -

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 9



ét kez te té si ked vez ményt a 2007/2008-as tan év kez de té ig a 
2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint kell
biz to sí ta ni a kol lé gi u mi, ex ter ná tu si el lá tás ban ré sze sü lõ
gyer mek, ta nu ló után.

(13) Az Szt. mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXX. tör -
vény 56.  §-ának (5) be kez dé se sze rint leg ké sõbb 2007. jú -
li us 1-jé ig fel hasz nál ha tó köz gyógy el lá tá si iga zol vánnyal
ren del ke zõ köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak men te sül nek a
kü lön jog sza bály sze rint ki emelt, in di ká ci ó hoz kö tött támo -
gatásban része sí tett gyógy sze rért do bo zon ként fi ze ten dõ díj
alól.

39.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Szt.
aa) 4/A.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,
ab) 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , to váb bá a szak ha -

tó ság”, va la mint az „ , il let ve a szak ha tó sá gi fel ada tot”
szö vegrész,

ac) 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ille té kes igaz ga tó -
sá ga” szö veg rész,

ad) 43/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „fel leb be zé si el já -
rás ban a” szö veg rész,

ae) 50.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a bent la -
ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben lakó,”
szö veg rész,

af) 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja,
ag) 61.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ah) 86.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
ai) 88/A.  §-ának (4) be kez dé se,
aj) 92/K.  §-ának (6) be kez dé se,
ak) 99/D.  §-a (7) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban

az „éves” szö veg rész,
al) 115/A.  §-ának b) pont ja,
am) 116.  §-ának (5)–(6) be kez dé se;
b) a Gyvt.
ba) 82.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban

„a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet ja vas la ta
alap ján” szö veg rész,

bb) 102.  §-ának (1) be kez dé se,
bc) 106.  §-a,
bd) 107.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,
be) 108.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,
bf) 109–117.  §-a és a 109.  §-t meg elõ zõ al cím,
bg) 118–120.  §-a és a 118.  §-t meg elõ zõ al cím,
bh) 121.  §-ának (1) be kez dé se,
bi) 121.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész,
bj) 122.  §-a,
bk) 124.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
bl) 125.  §-át meg elõ zõ al cím,
bm) 125.  §-ának (2)–(14) be kez dé se,
bn) 126.  §-a,
bo) 148.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja,
bp) 162.  §-ának (4) be kez dé se;
c) a Cst.

ca) 44.  §-ának (2) be kez dé se,
cb) 50.  §-ának (2) és (5)–(8) be kez dé se;
d) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény

és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi 
CXXXVI. tör vény 176.  §-a;

e) a cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XV. tör vény 
3.  §-a;

f) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XVI. tör vény
33.  §-ának (1) be kez dé se;

g) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXIX. tör vény 58.  §-ának (11) be kez dé se;

h) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szó ló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
IX. tör vény

ha) 79–84.  §-a,
hb) 86–87.  §-a,
hc) 108.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja;
i) az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló

2003. évi IV. tör vény
ia) 84.  §-a (1) be kez dé sé nek bc) al pont ja,
ib) 86.  §-a;
j) az egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények

mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény 30.  §-a;
k) az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló

2004. évi CXXXVI. tör vény 60.  §-a;
l) a csa lád tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ról  szóló

2005. évi CXXVI. tör vény
la) 23.  §-a,
lb) 28.  §-ának (2)–(4) be kez dé se,
lc) 29.  §-ának be) al pont ja;
m) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról 

 szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
XLIII. tör vény 5.  §-a;

n) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXX. tör vény 61.  §-a (1) be kez dé sé nek a 2004. évi
CXXXVI. tör vény 70.  §-ának (6) be kez dé sét meg ál la pí tó
ré szé ben az „50.  §-a,” szö veg rész.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szt.
a) 92/C.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja,
b) 117/B.  §-a.

(3) Nem lép ha tály ba
a) az Szt. 127.  §-ának – a 2005. évi CLXX. tör vény

52.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – (4) be kez dé se,
b) a 2004. évi CXXXVI. tör vény 50.  §-a.
(4) 2006. de cem ber 31-én az Szt. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek

– a 2004. évi CXXXIV. tör vénnyel meg ál la pí tott –
a) pont já ban a „la kó he lye” szö veg rész he lyé be a „lak -
címe” szö veg rész lép.
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(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.

1. 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
 szociális és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis
ha tó ság” szö veg rész,

2. 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „me gyei,
fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va tal (a továb biak ban: me gyei 
szo ci á lis és gyám hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis
ha tó ság” szö veg rész,

3. 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs -
tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó ság)” szö veg rész
 helyébe a „kincs tár” szö veg rész,

4. 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Re gi o ná lis Igaz ga tó ság” 
szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

5. 19.  §-ában a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek”
szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv,
az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

6. 20/B.  §-ában a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je -
lölt szerv” szö veg rész, a „je len té si és fé rõ hely fi gye lõ rend -
szert” szö veg rész he lyé be a „je len té si rend szert” szö veg -
rész,

7. 32/D.  §-ának (5) be kez dé sé ben és 37/G.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész
 helyébe a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész,

8. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban „a me gyei,
fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont tal, ille tõ leg an nak ki ren delt -
sé gé vel (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont)” szö veg -
rész he lyé be „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg -
rész,

9. 37/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 113/E.  §-ának
(1) be kez dé sé ben „a mun ka ügyi köz pont” szö veg rész
 helyébe „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

10. 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek ba) al pont já ban és
37/D.  §-a (3) be kez dé sé nek d)–e) pont já ban „a mun ka ügyi
köz pont tal” szö veg rész he lyé be „az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv vel” szö veg rész,

11. 37/D.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban „a mun ka -
ügyi köz pont nál” szö veg rész he lyé be „az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv nél” szö veg rész,

12. 43.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak” szö veg rész
he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

13. 43.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Ta nu lá si Képes -
séget Vizs gá ló Szak ér tõ Bi zott ság” szö veg rész he lyé be a
„ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós
bi zott ság” szö veg rész,

14. 43.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat te rü le ti leg ille -
té kes vá ro si in té ze té nek tisz ti or vo sa” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg rész,

15. 43/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes
me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„szo ci á lis ha tó ság” szö veg rész,

16. 47.  §-ának e tör vénnyel át szá mo zott (4) be kez dé sé ben
a „(2) be kez dés al kal ma zá sá ban” szö veg rész he lyé be a
„(3) be kez dés al kal ma zá sá ban” szö veg rész,

17. 50.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a te rü le ti leg ille té kes
me gyei (fõ vá ro si) egész ség biz to sí tá si pénz tár (a továb -
biak ban: MEP)” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to -
sí tá si szerv” szö veg rész,

18. 50/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a MEP-nek” szö -
veg rész he lyé be „az egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö -
veg rész,

19. 50/A.  §-ának (5) és (6) be kez dé sé ben, va la mint
50/D.  §-ában „A MEP” szö veg rész he lyé be „Az egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

20. 50/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 50/C.  §-ának
(1) be kez dé sé ben és 50/D.  §-ában „a MEP” szö veg rész
 helyébe „az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

21. 50/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP)” szöveg -
rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

22. 50/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 50/E.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, 51.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, va -
la mint 52.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „OEP” szö veg ré szek 
he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

23. 54.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a tár sa da lom biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be „az egész ség biz to sí tá si 
szerv” szö veg rész,

24. 55.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se
sze rint ille té kes föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az
„in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, va la mint az „A föld -
hivatal” szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg rész,

25. 58/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 88/A.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és 94/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö veg rész,

26. 65/E.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 88.  §-ának (3) és
(5) be kez dé sé ben, 88/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben és
132.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért
fel el õs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és
csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész,

27. 65/F.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „b)–e)” szö veg -
rész he lyé be a „b)–d)” szö veg rész,

28. 86.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „be kez dés és a (2) be -
kez dés a)–e) pont ja” szö veg rész he lyé be a „–(2) be kez dés”
szö veg rész,

29. 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gon dos ko dik” szöveg -
rész he lyé be a „kö te les gon dos kod ni” szö veg rész,

30. 88.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 124.  §-ának (4) bekez -
désében a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs  minisztérium”
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szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és család politikáért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg rész,

31. 88.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál-
és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész,

32. 88.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „nem ál la mi in téz -
mény szék he lye vagy te lep he lye sze rint ille té kes me gyei
szo ci á lis és gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „szo ciális
ha tó ság nak” szö veg rész,

33. 88/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád-
és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

34. 90/A.  §-ában, 99/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
99/C.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben a „me gyei szo ci á lis
és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis ha tó ság”
szö veg rész,

35. 92.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat
irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be 
a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek” szöveg -
rész,

36. 92/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az in téz mény mû -
kö dé si en ge dé lyét ki adó me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal”
szö veg rész he lyé be „a szo ci á lis ha tó ság” szö veg rész,

37. 99/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei szo ci á lis
és gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis ha tó -
ság nak” szö veg rész,

38. 99/D.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „éven te” szö veg -
rész he lyé be a „két éven te” szö veg rész,

39. 113/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ta nu lá si ké pes -
sé get vizs gá ló és re ha bi li tá ci ós bi zott ság” szö veg rész he -
lyé be a „ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li -
tá ci ós bi zott ság” szö veg rész,

40. 113/D.  §-a (7) be kez dé sé nek db) al pont já ban „a me -
gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont ve ze tõ je” szö veg rész
he lyé be „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

41. 113/G.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a me -
gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az
„az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

42. 118.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se
sze rint ille té kes föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „in -
gat lan ügyi ha tó sá got”, „A föld hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg rész,

43. 127/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam -
kincs tár nak az egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tást fo lyó sí tó te -
rü le ti, il let ve re gi o ná lis igaz ga tó sá ga (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

44. 127/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor -
mány zat, il let ve a tár su lás szék he lye sze rint ille té kes Igaz -
ga tó ság nak” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nak” szö veg -
rész
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyvt.

1. 26.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon keze -
léséért fe le lõs szerv” szö veg rész,

2. 59.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „leg fel jebb 40” szöveg -
rész he lyé be a „leg fel jebb 48” szö veg rész,

3. 62.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az If jú sá gi, Csa lád ügyi, 
Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be „a köz pon ti ha tó ság” szö veg rész,

4. 62.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 141.  §-ának
(4) be kez dé sé ben „az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „a köz -
ponti ha tó ság” szö veg rész,

5. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az ille té kes
gyám hi va talt, il let ve kül föl di ál lam pol gár sá gú gyer mek
ese té ben – ide nem ért ve a 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti sze mélyt – Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rü let Gyám -
hivatalát” szö veg rész he lyé be „a gyám hi va talt, il let ve kül -
föl di ál lam pol gár sá gú gyer mek ese té ben – ide nem ért ve
a 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti sze mélyt – a Kor -
mány ál tal ki je lölt gyám hi va talt” szö veg rész,

6. 73.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az ille té kes gyám hi va tal” 
szö veg rész he lyé be „A gyám hi va tal” szö veg rész,

7. 73.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban,
73.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 140.  §-a (2) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban a „Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rü let Gyám -
hivatala” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt
gyám hi va tal” szö veg rész,

8. 77.  §-ának (5) be kez dé sé ben „a gyer mek la kó he lye
vagy tar tóz ko dá si he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je” szö veg rész he lyé be „a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je” szö veg rész,

9. 80.  §-ának (6) be kez dé sé ben „a gyer mek la kó he lye
vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je” szö veg rész he lyé be „a te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je” szö veg rész,

10. 81/A.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
93.  §-ának (8) be kez dé sé ben „az ille té kes gyám hi va talt”
szö veg rész he lyé be „a gyám hi va talt” szö veg rész,

11. 82.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „az
egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs 
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész,

12. 82.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
gyám hi va tal nak, il let ve az egész ség ügyi, szo ci á lis és család -
ügyi mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal nak,
il let ve a mi nisz ter nek” szö veg rész,

13. 84.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
„A Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be „A mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um)” szö veg rész,

14. 84.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „leg fel jebb negy ven”
szö veg rész he lyé be a „leg fel jebb negy ven nyolc” szö veg -
rész,

15. 93.  §-ának (7) be kez dé sé ben „a me gyei, fõ vá ro si
mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé be „az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg rész,
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16. 94.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „gyer mek jó lé ti szol -
gál ta tást a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sát” szö veg rész
he lyé be a „gyer mek jó lé ti szol gál ta tást, a gyer me kek nap -
köz be ni el lá tá sát” szö veg rész,

17. 96.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
a „me gyei gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „gyám -
hi va tal nak” szö veg rész,

18. 96.  §-a (6) be kez dé sé nek har ma dik és ne gye dik
mon da tá ban, 102.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da -
tá ban és má so dik mon da tá ban, 102.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben, 104.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, 104.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 140.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben a
„me gyei gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal”
szö veg rész,

19. 96.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „me gyei gyám hi va -
tal nál” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal nál” szö veg -
rész,

20. 96.  §-ának (8) be kez dé sé ben, 101.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben „A szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „A mi nisz ter” szö veg rész,

21. 101.  §-át meg elõ zõ cím ben, 101.  §-ának (1), (2) és
(5) be kez dé sé ben „A nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész
 helyébe „A mi nisz ter” szö veg rész,

22. 101.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az igazságügy -
miniszterrel” szö veg rész he lyé be „a büntetés-végrehaj -
tásért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész,

23. 102.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei
gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal” szö -
veg rész,

24. 102.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 102.  §-a (5) be kez -
dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban, a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

25. 103/A.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
„a Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész
 helyébe „a mi nisz té ri um” szö veg rész,

26. 103/A.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet hez” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv hez” szö veg -
rész,

27. 103/A.  §-a (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban 
„Az In té zet” szö veg rész he lyé be „A mi nisz ter ál tal ki je lölt 
szerv” szö veg rész,

28. 104.  §-át köve tõen, az „Ötö dik Rész” cí mé ben a
„szer ve ze te és fel ada ta” szö veg rész he lyé be a „szer ve ze te
és egyes el já rá si sza bá lyai” szö veg rész,

29. 105.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 134.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg rész,

30. 129.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az el já ró szerv”
szöveg rész he lyé be „A te le pü lé si ön kor mány zat képviselõ-
 testülete, jegy zõ je és a gyám hi va tal (a továb biak ban együtt:
el já ró szerv)” szö veg rész,

31. 131.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „ál la mi adó ha tó ság 
ille té kes igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg rész,

32. 135.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „gyám hi va tal” szöveg -
rész he lyé be a „gyám hi va tal és a köz pon ti ha tó ság” szöveg -
rész,

33. 137.  §-ának (2) be kez dé sé ben „Az Or szá gos Csa lád- 
és Gyer mek vé del mi In té zet” szö veg rész he lyé be „A mi nisz ter
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

34. 137.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és 
Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

35. 138.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „vá ro si ön kor mány zat, 
fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je” szö veg rész
he lyé be a „te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je” szöveg rész,

36. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban a
„vá ro si gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal”
szö veg rész,

37. 140.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „a Szo -
ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be
„a mi nisz tert” szö veg rész,

38. 141.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „me gyei gyám hi va -
talt” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va talt” szö veg rész,

39. 142.  §-ának (2) be kez dé sé ben „A 138–141.  §-ok
ren del ke zé sei” szö veg rész he lyé be „Az adat ke ze lés re és a
nyil ván tar tá sok ve ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek” szö -
veg rész

lép.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Cst.

a) 22.  §-ában és 43.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Ma gyar
Ál lam kincs tár el nö ke” szö veg rész he lyé be a „kincs tár
ve ze tõ je” szö veg rész,

b) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Ma gyar
Ál lam kincs tár nak az igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye 
sze rint ille té kes me gyei Te rü le ti Igaz ga tó sá ga – a fõ vá ros -
ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o -
ná lis Igaz ga tó ság – és ki ren delt sé gei (a továb biak ban
együtt: Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szöveg -
rész,

c) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az Igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be „a kincs tár” szö veg rész,

d) 35.  § (1) be kez dé se c) pont já nak ca) al pont já ban „az
igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „a kincs tár” szö veg rész,

e) 35.  § (1) be kez dé se c) pont já nak cb) al pont já ban a
„Ma gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó ság)”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

f) 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „a
kincs tár” szö veg rész,

g) 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az igé nyel bí rá ló, ille tõ leg
az egyéb szerv szék he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be „a kincs tár” szö veg rész,
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h) 43.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tot hozó,
ille tõ leg a fi ze té si meg ha gyást ki bo csá tó Igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

i) 45.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs tár 
el nö két” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ve ze tõ jét” szöveg -
rész,

j) 48.  §-ában az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár tól, il let ve a me gyei (fõ vá ro si) egész ség biz to sí tá si pénz -
tár tól” szö veg rész he lyé be az „Egész ség biz to sí tá si Alap
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv tõl, il let ve az egész ség biz to sí tá si
szerv tõl” szö veg rész,

k) 49.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál -
lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

l) 51.  §-a b) pont já nak be ve ze tõ mon da tá ban „az if jú sá -
gi, csa lád ügyi és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be „a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész,

m) 51.  §-a b) pont já nak ba) al pont já ban az „egész ség -
ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész
lép.

40.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
 Országgyûlés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett,
a gyer me kek nek a nem zet kö zi örök be fo ga dá sok te rén való 
vé del mé rõl és az ilyen ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Há gá ban, 1993. má jus 29. nap ján kelt Egyez -
mény (a továb biak ban: Há gai Egyez mény) 2. Cik ke 1. be -
kez dé sé nek hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sát az aláb bi ak 
sze rint ál la pít ja meg:

„1. Az Egyez ményt ak kor kell al kal maz ni, ha a va la -
mely Szer zõ dõ Ál lam ban (a továb biak ban: szár ma zá si
 állam) szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ gyer me -
ket egy má sik Szer zõ dõ Ál lam ba (a továb biak ban: fo ga dó
 állam) át vit ték, át vi szik, vagy át fog ják vin ni, akár a szár -
ma zá si ál lam ban tör té nõ, a fo ga dó ál lam ban szo ká sos tar -
tózko dá si hellyel ren del ke zõ há zas pá rok vagy sze mély ál tal
való örök be fo ga dás után, akár a fo ga dó ál lam ban vagy a
szár ma zá si ál lam ban tör té nõ örök be fo ga dás cél já ból.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 14. Cik ké nek hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sát
az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„14. Cikk Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban szo ká sos tar tóz -
ko dá si hellyel ren del ke zõ sze mé lyek nek, akik egy má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del -
ke zõ gyer me ket kí ván nak örök be fo gad ni, azon ál lam
Köz pon ti Ha tó sá gá hoz kell ké rel mü ket be nyúj ta ni uk,
amely ben szo ká sos tar tóz ko dá si he lyük ta lál ha tó.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 22. Cik ke 4. be kez dé sé nek hi va ta los ma gyar
nyel vû for dí tá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„4. Bár mely Szer zõ dõ Ál lam be je lent he ti az Egyez mény
le té te mé nye sé nek, hogy a te rü le tén szo ká sos tar tóz ko dá si

hellyel ren del ke zõ gyer me kek örök be fo ga dá sá ra ki zá ró -
lag ak kor ke rül het sor, ha a Köz pon ti Ha tó sá gok funk ci ó it
az 1. be kez dés sze rint gya ko rol ják.”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 28. Cik ké nek hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sát 
az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„28. Cikk Az Egyez mény nem érin ti a szár ma zá si ál lam
olyan jog sza bá lyát, amely meg kö ve te li, hogy a gyer mek
örök be fo ga dá sá ra ab ban az ál lam ban ke rül jön sor, ahol
szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zik, vagy amely
meg tilt ja, hogy a gyer me ket az örök be fo ga dást megelõ zõen
a fo ga dó ál lam ban el he lyez zék, vagy oda át vi gyék.”

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 36. Cik ke a) pont já nak hi va ta los ma gyar nyel vû
for dí tá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

[Azon ál la mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek ben a kü lön bö zõ
te rü le ti egy sé gek ben két vagy több jog rend szer irány adó
az örök be fo ga dás ra,]

„a) az ál lam ban való szo ká sos tar tóz ko dá si hely re való
bár mely uta lást úgy kell meg fo gal maz ni, hogy az az ál lam
meg fe le lõ te rü le ti egy sé gé re vo nat koz zon;”

41.  § Ez a tör vény a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek
a  Közösségen be lül moz gó mun ka vál la lók ra és családtag -
jaikra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 1971. jú ni us 14-i
1408/71/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi CXIX.
t ö r  v é n y

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény módosításáról*

1.  § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 8.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Aki a szer ve zet fo ko zott igény be vé te lé vel járó,
to váb bá az egész ség re kü lö nö sen ár tal mas mun kát vé gez,
kor ked vez mény ben ré sze sül.

(2) Az igény lõ re irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár hoz
ké pest két évi kor ked vez mény ben ré sze sül

a) az a fér fi, aki leg alább tíz és az a nõ, aki leg alább
nyolc éven át kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben,
to váb bá

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) az, aki leg alább hat éven át 100 kPa-nál na gyobb
nyo má sú lég tér ben 
dol go zott.

(3) A kor ked vez mény to váb bi egy-egy év
a) a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kör ben vég zett

min den újabb öt-, nõ nél négy évi, il le tõ leg
b) a 100 kPa-nál na gyobb nyo má sú lég tér ben vég zett

min den újabb há rom évi
mun ka után.

(4) A kor ked vez mény re jo go sí tó kü lön bö zõ mun ka kö -
rök ben (mun ka he lye ken) el töl tött idõ ket egy be kell szá mí -
ta ni. A 100 kPa-nál na gyobb nyo má sú lég tér ben vég zett
mun ka alap ján figye lembe ve he tõ idõ min den har minc
nap ját öt ven nap pal kell a kor ked vez mény re jo go sí tó
egyéb mun ka kör ben (mun ka he lyen) el töl tött idõ höz hoz -
zá szá mí ta ni.

(5) A táp pén zes ál lo mány ban (be teg sza bad sá gon) el töl -
tött idõt ab ban az eset ben le het kor ked vez mény re jo go sí tó
idõ ként figye lembe ven ni, ha az igény lõ ke re sõ kép te len sé -
gé nek bekö vet ke zé se kor kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka -
körben (mun ka he lyen) dol go zott.”

2.  § A Tny. „A kor ked vez mény” al cí me a kö vet ke zõ
8/A–8/C.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § (1) A kor ked vez mény re jo go sult ság szem pont já ból
figye lembe kell ven ni az 1.  § (3) be kez dés ben em lí tett
szer vek nél (a továb biak ban: fegy ve res szerv)

a) hi va tá sos szol gá lat ban tény le ge sen el töl tött szol gá la ti 
idõt,

b) nem hi va tá sos szol gá lat ban vagy más ál lam had se re -
gé ben el töl tött és az a) pont sze rin ti hi va tá sos szol gá lat ba
be szá mí tott idõt.

(2) A kor ked vez mény re jo go sult ság szem pont já ból
figye lembe kell ven ni a fegy ve res szer vek nél to vább szol gá ló
ál lo mány ban 1960. de cem ber 17-e után el töl tött idõt is.

(3) To vább szol gá ló ál lo mány ban 1960. de cem ber 18-a
elõtt el töl tött idõt, va la mint a ka to nai szol gá lat ban el töl tött 
idõt ab ban az eset ben le het a kor ked vez mény re jo go sult ság
szem pont já ból szá mí tás ba ven ni, ha az igény lõ e szol gá la tát
meg elõ zõ és kö ve tõ har minc na pon be lül kor ked vez mény -
re jo go sí tó mun ka kör ben (mun ka he lyen) dol go zott.

8/B.  § (1) A kor ked vez mény re – 2010. de cem ber 31-éig
– a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti
mun ka kö rök (mun ka he lyek) jo go sí ta nak. 2010. de cem ber
31-éig a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni az egyes mun ka kö rök re (mun ka he lyek re)
vo nat ko zó kü lö nös szá mí tá si sza bá lyok ra is.

(2) A Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj -
biztosítási szerv – a mun ka biz ton sá gért fe le lõs mi nisz ter
ál tal ve ze tett mi nisz té ri um vé le mé nyé re is fi gye lem mel –
en ge dé lyez he ti a kor ked vez mény re jo go sí tó mun ka kö rök
(mun ka he lyek) jegy zé ké ben fel so rolt mun ka kör ben el töl -
tött idõ kor ked vez mény re jo go sí tó idõ ként tör té nõ figye -
lembevételét ak kor is, ha a jegy zék sze rint a kor ked vez -
mény ága za ti ha tá lya az adott mun ka hely re nem ter jed ki.

(3) Ha a mun ka kör azo no sí tá sa te kin te té ben vita me rül
fel, a mun ka kör (mun ka hely) sze rint ille té kes ága za ti mi -
nisz té ri um és a szak mai, ága za ti ér dek kép vi se let, szak -
szer ve zet köz pon ti szer ve vé le mé nyé nek a ki ké ré se után a
Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to -
sí tá si szerv dönt.

8/C.  § A 2011. ja nu ár 1-jé tõl a kor ked vez mény re jo go sí tó
fel té te lek meg ha tá ro zá sá ról kü lön tör vény rendel kezik.”

3.  § (1) Ez a tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Tny.

a) 101.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja,

b) 101.  §-ának (2)–(3) be kez dé se.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi CXXI.
t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését
megalapozó egyes tör vények módosításáról*

(kivonatos közlés)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

4.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló – mó do sí tott – 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Szt.) a kö vet ke zõ 54/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
al cím mel egé szül ki:

„Járulékfizetés alapjának igazolása

54/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re a
já ru lék fi ze tés alap já nak meg ha tá ro zá sa cél já ból ké re lem re 
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki – a ké rel me zõ sa ját és csa -
lád tag jai jö ve del mé re vo nat ko zó iga zo lás alap ján – an nak
a sze mély nek, aki nek a csa lád já ban az egy fõre jutó havi
jö ve de lem nem ha lad ja meg a tel jes mun ka idõ ben fog lal -
koz ta tott mun ka vál la ló ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi
alap bér min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb össze gét. Ha a ké -
rel me zõ az 54.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek is meg fe lel, a pol gár mes ter az 54.  § (2) be kez dé se
sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ja ki.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo -
gadta el.
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(2) A bi zo nyít ványt a pol gár mes ter egy évre ál lít ja ki.
A bi zo nyít vány tar tal maz za a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét,
TAJ szá mát és a csa lád ban egy fõre jutó jö ve de lem (1) be -
kez dés sze rin ti össze gét.

(3) Azok ról a sze mé lyek rõl, akik ré szé re a bi zo nyít vány 
ki ál lí tás ra ke rült, a jegy zõ nyil ván tar tást ve zet és be je len té si
kö te le zett sé get tel je sít a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv és az ál la mi adó ha tó ság felé.”

A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló
2003. évi L. tör vény módosítása

21.  § A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló – a 2004. évi
CXXXV. tör vénnyel mó do sí tott – 2003. évi L. tör vény a
kö vet ke zõ 16.  §-sal egé szül ki:

„16.  § A 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha táro zott
be vé tel össze ge a 2007. és 2008. év ben nem ha lad hat ja
meg a 6887,8 mil lió fo rin tot.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(9) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi CXXVII.
t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl*
(kivonatos közlés)

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség -
vetésérõl, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 28.  §-a alap ján a kö vet ke zõ
tör vényt al kot ja:

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES 
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

55. § (2) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 62.  §-a sze rin ti nyug díj eme lés
szá mí tá sá nál 2007. év ben 1,7%-os or szá gos net tó átlag -
kereset- növekedést, 6,2%-os fo gyasz tói ár nö ve ke dést
kell figye lembe ven ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

59.  § (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 66/F.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti ne ve lõ szü lõi díj leg ala cso nyabb ösz -
szege – gyer me ken ként, fi a tal fel nõt ten ként – a 2007. év ben
13 000 fo rint/hó.

(2) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szó ló 1997. évi XXXI. tör vény 66/L.  §-ának (1) be kez dé se 
sze rin ti hi va tá sos ne ve lõ szü lõi díj leg ala cso nyabb össze ge 
a 2007. év ben 112 000 fo rint/hó.

(3) A Szoctv. 38.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a la kás fenn tar tás egy négy zet mé ter re jutó el is mert havi
költ sé ge 2007. év ben 425 fo rint.

(4) A fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXIV. tör vény 4.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti elsõ
uta lá si összeg 42 500 fo rint, b) pont ja sze rin ti má so dik
és har ma dik uta lá si összeg 44 600–44 600 fo rint, ha a
gyer mek 2007. év ben szü le tett.

63.  § (1) A Szoctv. 50/A.  § (8) be kez dé se sze rin ti egyé ni 
gyógy szer ke ret havi össze ge 2007. év ben 12 000 fo rint.

(2) A Szoctv. 50/A.  § (9) be kez dé se sze rin ti ese ti ke ret
éves össze ge 2007. év ben 6000 fo rint.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83.  § E tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

84.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg:

e) a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
mû köd te tett irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend szer rész le tes
sza bá lya it,

f) a nyug el lá tá sok ki adá sai, va la mint az azok hoz köz -
vet le nül kap cso ló dó pos ta- és egyéb költ sé gek fe de ze té re
az Ny. Alap nak át adott pénz esz köz cí men tör té nõ uta lás
rész le tes sza bá lya it.

86.  § Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben

a) a 3. szá mú mel lék let 11. e), 11. g), 11. h), 11. i),
12. ab), 12. ac) és 12. c) pont ja sze rin ti jog cí me ken nor ma -
tív hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ fenn tar tók ki egé szí tõ tá mo -
ga tá sá nak sza bá lya it ren de let ben ha tá roz za meg,

b) a XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe -
jezet 16. cím 92. Hoz zá já ru lás a la kos sá gi energiakölt -
ségek hez al cí men be lül a ki emelt elõ irány za tok kö zött
év köz ben át cso por to sí tást hajt son vég re.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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 FEJEZET 2007. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um igaz ga tá sa 4 336,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 370,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 519,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 814,2

3 Do lo gi ki adá sok 1 305,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 19,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 86,7

2 Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal 1 127,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 534,5
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 061,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 344,0

3 Do lo gi ki adá sok 1 230,5

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 24,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 42,1

2 Fel újí tás 8,4

3 Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pon tok 536,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 18 496,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 270,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 588,8

3 Do lo gi ki adá sok 4 084,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 202,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 292,0

4 Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség 2 215,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 360,8
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 697,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 863,5

3 Do lo gi ki adá sok 584,4

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 342,8

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 87,3
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 144,6

2 Fel újí tás 0,7

3 Köl csö nök 29,9
5 Re gi o ná lis kép zõ köz pon tok 602,4

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 792,9
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 696,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 541,8

3 Do lo gi ki adá sok 2 157,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 444,0
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 379,1

2 Fel újí tás 64,9



6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet 387,8
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 3 693,6

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 911,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 308,3
3 Do lo gi ki adá sok 2 789,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 36,2
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 80,3
2 Fel újí tás 20,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 3,9

7 Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 161,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 82,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,7
3 Do lo gi ki adá sok 51,3

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 2,0

8 Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet 594,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 358,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 116,9
3 Do lo gi ki adá sok 112,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 4,0

11 Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség 681,1
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 475,4

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 518,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 162,3
3 Do lo gi ki adá sok 380,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 95,4

12 Ál la mi szo ci á lis in té ze tek 2 173,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 264,8

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 270,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 422,7
3 Do lo gi ki adá sok 587,2
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 4,4

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 110,1
2 Fel újí tás 44,0

13 Gyer mek- és if jú ság vé de lem in té ze tei 4 186,3
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 174,2

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 410,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 784,6
3 Do lo gi ki adá sok 1 033,4
4 El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 59,6
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2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 66,1
2 Fel újí tás 6,8

14 Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet 1 277,7
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 915,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 296,7
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 410,4
3 Do lo gi ki adá sok 426,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 60,0

16 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
3 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si program

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 396,0
3 Do lo gi ki adá sok 396,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 041,7
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 041,7

4 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mû köd te té sé nek kiegészítése
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 237,5

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 54,6
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,3
3 Do lo gi ki adá sok 165,6

7 PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai
2 Át me ne ti tá mo ga tás sal meg va ló su ló programok

1 Ci vil szer ve ze tek és az An ti-diszk ri mi ná ci ós tör vény alkalmazása 16,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 247,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 263,9
8 Esély egyen lõ ség Min den ki Szá má ra – EU év 2007 71,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 71,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,2
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9
3 Do lo gi ki adá sok 25,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 111,8

13 Fog lal koz ta tás és szo ci ál po li ti kai in for má ci ós és ta nács adó szol gál ta tá sok 150,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 150,0
14 ESZA Kht. pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet tá mo ga tá sa 1 343,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 343,5

17 Kép zés sel tá mo ga tott köz mun ka prog ram 1 600,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 114,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 36,5
3 Do lo gi ki adá sok 59,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 770,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 1 500,0
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 120,0

18 Fel nõtt kép zés nor ma tív tá mo ga tá sa 100,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,0
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36 Fe je ze ti tar ta lék
1 Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék 102,9 102,9
2 Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék 1 714,6 1 714,6

37 MÁK tranz ak ci ós díj 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 50,0
38 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa

1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás 4 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 4 000,0
2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ költ ség kom pen zá ció 26 758,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 20,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,4
3 Do lo gi ki adá sok 57,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 26 675,0

3 Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma tív tá mo ga tá sa 2 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 500,0
40 A ká bí tó szer-fo gyasz tás me ge lõ zé sé sé vel kap cso la tos feladatok 1 125,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 12,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,0
3 Do lo gi ki adá sok 60,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 978,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 70,0

41 Gyer mek és if jú sá gi szak mai fel ada tok
1 If jú sá gi in téz mény és szol gál ta tás rend szer, if jú ság szak mai feladatok

1 Zán kai Gyer mek és If jú sá gi Cent rum Kht. 380,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 380,0
2 Bu da pes ti Eu ró pai If jú sá gi Köz pont fej lesz té se 50,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 50,0

3 Már ton Áron Szak kol lé gi u mért Ala pít vány – Ago ra Iro da há ló zat mû köd te té se 10,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 10,0
11 Je len tés az if jú sá gi ön kén tes ség és stra té gi ai fej lesz tés té má já ban az EU Bi zott sá gá nak, az If jú sá gi Fe hér

Könyv fo lya mat keretében 5,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 5,0
2 Nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai és ren dez vé nye in való részvétel 109,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 7,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,4
3 Do lo gi ki adá sok 99,3
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3 If jú ság po li ti kai fel ada tok tá mo ga tá sa 472,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3,1
3 Do lo gi ki adá sok 40,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 421,9

4 Gyer mek és if jú sá gi egyéb szak mai fel ada tok
4 Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram tá mo ga tá sa 295,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,4
3 Do lo gi ki adá sok 0,3
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 290,5

42 Fo gyasz tó vé del mi in téz mé nyek rend sze res tá mo ga tá sa 146,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 190,0

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,5
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,5
3 Do lo gi ki adá sok 2,4
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 331,6

44 Szo ci á lis szol gál ta tá sok
1 Szo ci á lis alap és sza ko sí tott el lá tá sok fej lesz té se 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,8
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 4,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 594,7

2 Há ló zat fej lesz té si köz pon tok és szo ci á lis kép zé sek, fel ké szí té si fel ada tok tá mo ga tá sa 145,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,5
3 Do lo gi ki adá sok 26,1
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,1

3 Mód szer ta ni in téz mé nyek és szo ci á lis gyám hi va ta lok tá mo ga tá sa 595,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1,0
3 Do lo gi ki adá sok 0,7
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 593,3

45 Hi tel hát ra lé kok kon szo li dá ci ós prog ram ja 670,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 669,5

46 Egyes pénz be li tá mo ga tá sok
1 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 1 745,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 745,0

3 Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se 1 272,6
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 272,6
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5 Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa 2 797,5

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 2,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 795,5

6 Moz gás kor lá to zot tak szer zé si és át ala kí tá si tá mo ga tá sa 1 815,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 25,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 790,0

7 GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa 261,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 261,0

47 Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok fej lesz té se 300,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 38,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,0

3 Do lo gi ki adá sok 2,3

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 120,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 126,0

48 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok

1 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa 33 109,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 33 109,0

2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 1 644,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 16,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,3

3 Do lo gi ki adá sok 11,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 610,8

3 Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se 2 958,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 958,0

50 Haj lék ta lan el lá tás fej lesz té se 566,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4,3

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,3

3 Do lo gi ki adá sok 8,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 552,7

51 Tár sa dal mi ko hé zi ót erõ sí tõ tár ca kö zi in teg rá ci ós programok

2 A tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem, a tár sa dal mi egyen lõt len sé gek csök ken té sét elõ se gí tõ prog ra mok tá mo ga tá sa 50,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2,5

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,6

3 Do lo gi ki adá sok 46,9

2
2

S
Z

O
C

IÁ
L

IS
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 1
. szám

Cím-

szám

Al cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ ir.-

csop.-

szám

Ki-

emelt

elõ ir.-

szám

Cím-

név

Al cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ ir.-

csop.-

név

 FEJEZET 2007. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás



3 Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram tá mo ga tá sa 45,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,4

3 Do lo gi ki adá sok 35,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5,0

4 Aka dály men te sí té si prog ram és jel nyel vi tol mács szol gál ta tás tá mo ga tá sa 800,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 5,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1,9

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 772,2

5 Roma te le pe ken élõk lak ha tá si és szo ci á lis in teg rá ci ós programja 400,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 18,9

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6,1

3 Do lo gi ki adá sok 5,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 370,0

9 Roma In teg rá ció Év ti ze de Prog ram vég re haj tá sa 150,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 8,0

3 Do lo gi ki adá sok 48,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 78,4

52 Ci vil szer ve ze tek hez kap cso ló dó fel ada tok

1 Ci vil szer ve ze tek, kap cso ló dó fel ada tok tá mo ga tá sa 178,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5,3

3 Do lo gi ki adá sok 57,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 100,7

2 Nem ze ti Ci vil Alap prog ram 6 887,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 200,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 70,0

3 Do lo gi ki adá sok 54,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 563,8

53 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se

1 Az egyen lõ bá nás mód és az esély egyen lõ ség fej lesz té se te rén egyes ki emelt fel ada tok tá mo ga tá sa 677,7

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 26,1

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,2

3 Do lo gi ki adá sok 158,2

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 480,2
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3 Re ha bi li tá ci ós mo dell-szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa 150,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 0,9
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 0,3
3 Do lo gi ki adá sok 25,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 115,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 8,8

54 Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa
1 Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány 390,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 390,0

2 Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány tá mo ga tá sa 250,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 250,0
7 Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról  szóló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz 3 600,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 2,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 3 597,5

55 Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
1 Ér tel mi Fo gya té kos ság gal Élõk és Se gí tõ ik Or szá gos Szö vet sé gé nek tá mo ga tá sa 88,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 88,0

2 Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 177,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 172,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 5,0
3 Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 160,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 160,0

4 Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge tá mo ga tá sa 207,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 197,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 10,0
5 Fo gya té kos sze mé lyek or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze te i nek tá mo ga tá sa 61,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 0,5
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 60,5

15 Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 21,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 21,0
56 Cél elõ irány za tok

7 Roma Ok ta tá si Alap
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 67,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 67,5
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58 Nem zet kö zi kap cso la tok ból ere dõ kö te le zett sé gek
2 EU tag ság ból és nem zet kö zi együtt mû kö dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té se 90,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 58,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 17,5
3 Do lo gi ki adá sok 14,2

3 NFT-s fej lesz té sek elõ ké szí té se, pro jek tek ki dol go zá sa 50,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2,0
3 Do lo gi ki adá sok 45,0

59 Mi nisz te ri el is me ré sek kel járó dí ja zá sok, ju tal mak 45,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 23,0
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 7,0
3 Do lo gi ki adá sok 15,0

60 Szo ci ál po li ti kai tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 710,2
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 710,2
61 OÉT, ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 461,6
3 Do lo gi ki adá sok 179,9
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 281,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 67,5
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 67,5

92 Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez 112 000,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 112 000,0
17 EU in teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

1 I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv
1 Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram (HEFOP)

1 Egész éle ten át tar tó ta nu lás és al kal maz ko dó ké pes ség tá mo ga tá sa SZMM in téz ke dés 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0
2 Ak tív mun ka erõ pi a ci po li ti kák tá mo ga tá sa 500,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0

3 Tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem a mun ka erõ pi ac ra tör té nõ be lé pés se gí té sé re SZMM intézkedés 500,0
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 170,0

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 670,0
2 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés

1 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés in téz ke dé sei 1 078,5
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 4 441,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 5 520,0
3 EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés – Tech ni kai Se gít ség nyúj tás, Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

(OFA) tá mo ga tá sa 89,4
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 16,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 106,0
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3 Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
1 Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram SZMM in téz ke dés – EU for rás rész

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 6 555,8
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 6 475,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 717,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 797,8

2 Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram SZMM in téz ke dés – Ha zai társ fi nan szí ro zás
1 Mû kö dé si költ ség ve tés 2 333,6

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 2 347,0
2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 908,2

3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 894,8
3 Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram SZMM in téz ke dés 234,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 025,0
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 1 200,1

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés 398,7
3 Egyéb in téz mé nyi fel hal mo zá si ki adá sok 457,6

1–17. cím össze sen: 295 928,0 58 079,8 237 848,2

20 Csa lá di tá mo ga tá sok
1 Csa lá di pót lék 340 800,0
2 Anya sá gi tá mo ga tás 5 600,0
3 Gyer mek gon do zá si se gély 57 590,0
4 Gyer mek gon do zá si díj 75 250,0
5 Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás 15 270,0
6 Apá kat meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol lé ti dí já nak meg té rí té se 1 360,0
7 Pénz be li gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok 6 500,0
8 Élet kez dé si tá mo ga tás 3 900,0

21 Egyéb szo ci á lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek
2 Jö ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ci á lis tá mo ga tá sok

1 Rok kant sá gi já ra dék 11 170,0
2 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka 70 650,0
3 Egész ség ká ro so dá si já ra dék 2 480,0
4 Bá nyá szok kor en ged mé nyes nyug dí ja, szén já ran dó ság ki egé szí té se és ke re set-ki egé szí té se 6 550,0
5 Me zõ gaz da sá gi já ra dék 5 250,0
6 Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás és a va kok sze mé lyi já ra dé ka 27 180,0
8 Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj-ki egé szí té sek 22 500,0
9 Há zas tár si pót lék 5 350,0
13 Egyéb tá mo ga tá sok (Cu kor be te gek tá mo ga tá sa, Lak bér tá mo gat ás, Ka to nai csa lá di se gély) 120,0
14 Táv fû té si-díj tá mo ga tás 650,0

3 Kü lön fé le jog cí men adott té rí té sek
1 Köz gyógy el lá tás 21 000,0
2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos hoz zá já ru lás 3 700,0
3 Ter hes ség meg sza kí tás 1 400,0

4 Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés 1 400,0
5 Nyug dí ja sok táv fû té si-díj tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada tok hoz hoz zá já ru lás 20,0

XXVI. fe je zet össze sen: 981 618,0 58 079,8 237 848,2
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1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 27 

 

3. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó 
szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
Ezek a feladatok különösen: 

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában 

meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti 
napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet 

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg. 

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 
A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti 
meg a település lakosságszáma szerint. 
2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást 
működtető települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha 
az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű 
hozzájárulás 50%-a jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000-nél kisebb 
lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult 
az e jogcímű hozzájárulásra. 

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást 
működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja 
meg a 70 000-et. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján 
illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/5 000) × 3 950 000 forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 
70 001–110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a 
települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet 
szerint: 

H = (L/6 000) × 3 950 000 forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 
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ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást müködtető, 
110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A 
hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a 
következő képlet szerint: 

H = (L/7 000) × 3 950 000 forint, 
ahol 
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 

b) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 340 000 forint/központ 
A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)–(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik. 
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú 
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok 
száma szerint illeti meg. 

c) Szociális étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 81 200 forint/fő 
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma 
osztva 251-gyel, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó 
igénybevételi naplója nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának 
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak 
egyszeresen vehető figyelembe. 
 
d) Házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 111 500 forint/fő 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelelően működteti. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg azzal, hogy a 2007-ben új ellátotti létszám után csak a 
Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn a hozzájárulásra való 
jogosultság. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma 
osztva 251-gyel, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója 
alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti 
létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
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e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő 

ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban 2006-ban részesült, 10 000-nél 
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és 
a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül 
kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E 
feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a 
kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó 
intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e 
hozzájárulásban 2006. évben is részesült. 

eb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új 
belépőként – a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, 
amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan 
rászorult időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy otthonába. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma 
osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek 
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Amennyiben 
egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. 

f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 237 300 forint/szolgálat 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelelően tartja fenn. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján 
illeti meg. 

g) Támogató szolgáltatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 000 forint/szolgálat 

ga) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült 
települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot,  
valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében 
működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató 
szolgálatot és 2006. évben is részesült e hozzájárulásban. 
gb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új 
belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedéllyel a Szoctv. 65/C. §-a 
alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn 
támogató szolgálatot. 

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 
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h) Közösségi ellátások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 000 forint/szolgálat 

ha) A hozzájárulást igényelheti az a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült, 
10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 
65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja 
a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, amely a kötelező 
feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-, szenvedélybetegeket ellátó 
intézményének keretében nyújt közösségi ellátást. 
hb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új 
belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 
65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja 
a közösségi ellátásokat. 

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 

i) Utcai szociális munka 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 000 000 forint/szolgálat 

ia) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült, 
50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 
65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
ib) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új 
belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 
65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján 
illeti meg. 

j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 000 forint/fő 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az 
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 
251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 
alapján naponta összesített ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva 
tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapul vételével számított éves ellátotti 
létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 220 000 forint/fő 
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A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító 
intézményt tartanak fenn. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva 
251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 
alapján naponta összesített ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva 
tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapul vételével számított éves ellátotti 
létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt 
igénybevevőket. 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a 
külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely 
naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 
háromszorosánál. 

l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 465 100 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, 
hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a demencia kórképet megállapító 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéle-
ményével. 
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma 
osztva 251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és 
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 
7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapul vételével 
számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag 
étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 950 000 forint/fő 
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata 
által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott, 
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen 
elhelyezett 0–17 éves gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 
53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti 
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speciális ellátásban részesülnek.  
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást 
igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye 
nem szükséges. 

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos 
intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő 

aba) A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és 
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve 
a Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – 
tartják fenn. 
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és 
2006-ban normatív hozzájárulásban részesültek. 
A 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: 
OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető. 

abb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a 
Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év 
folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 85/A. §-ában 
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 

 

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő 

aca) A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, akik 
rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével. 
Az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott 
demens betegek után is az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha 
rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló Pszichiátriai/Neurológiai 
Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével. 

acb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a 
Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új belépőként – 2007. év folyamán a 
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően demens 
betegek ellátását biztosítja. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok 
száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
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b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 
ba) Otthont nyújtó ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 820 000 forint/fő 

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi önkor-
mányzat, megyei jogú város önkormányzata veheti igénybe azok után a – gyám-
hatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal 
elhelyezett – 0–17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 53. §-a 
szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy nevelőszülőnél kerültek 
elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek. 

bb) Utógondozói ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 680 000 forint/fő 
Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata 
alapján – a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18–24 éves 
korú fiatal felnőtt után. 

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 000 forint/fő 
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-
ben szabályozott módon időskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve 
a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, 
valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. 
Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben 
szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt 
tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt 
létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására 
működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a 
helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 
szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott 
időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra 
elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes 
szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
gondozóháza, otthonháza. 
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 
13. pont alatti, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok 
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti 
normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben 
kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez. 
A családok átmeneti otthonában elhelyezett szülőket nem itt, hanem a bd) pontnál 
kell figyelembe venni. 

bd) Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása  
FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 000 forint/fő 
A hozzájárulás a családok átmeneti otthonát fenntartó helyi önkormányzatot az 
elhelyezett szülők száma szerint illeti meg. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült 
éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
365-tel.  

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 560 000 forint/fő 

ca) A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 
117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a 
működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint 
súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg azt az 
önkormányzatot, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült. Ha a működési 
engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú 
ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött 
megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére 
kötelezett. 
A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint 
differenciálódik. Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre 
megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga 

caa) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-
hozzájárulás illeti meg a fenntartót, 
cab) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi 
csökkenése után az alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb 
700 000 forint, 
cac) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi 
emelkedése után az alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken. 

Azon intézmények esetében, amelyek 2006. október 31-én működési engedéllyel 
rendelkeznek, a 2006. október 31-én hatályos éves személyi térítési díj alapján kell a 
hozzájárulás összegét megállapítani. Azon intézmények esetében, amelyek 
2006. november 1-je és 2006. december 31-e között szerzik meg a működési 
engedélyt, a működés megkezdésének hónapja utolsó napjáig felvett létszámra 
számított éves szintű személyi térítési díjak alapján kell a hozzájárulás összegét 
megállapítani. 
cb) A hozzájárulás ca) pont szerint számított összegének 50%-a illeti meg az 
ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt 
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben 
meghatározott férőhelyen – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem 
minősülő – ellátottak után az önkormányzatot, amely – a Kiegészítő szabályok 
5. B) pontja szerinti új belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély 
alapján külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint biztosít emelt 
színvonalú ellátást. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú 
megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, 
aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy 
térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült 
éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
365-tel. 
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13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 525 000 forint/férőhely 
A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok 
részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében 
működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását 
szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz. 
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből 
kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló 
becsült éves férőhelyek összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon 
rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 
 
14. Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Bölcsődei ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 547 000 forint/fő 

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. 
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is 
üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet 
számításba venni. 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve 
a Közokt. tv. 30. §-ának (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek 
után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.4.2. és a 
16.4.3. pont szerinti hozzájárulást. 
Az ellátottak számának meghatározása: 
Tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott 
gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja 
szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves 
gondozási napok száma osztva 251-gyel. 

b) Családi napközi ellátás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 000 forint/fő 

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves korig. 
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, 
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 
száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 
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c) Ingyenes intézményi étkeztetés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő 
A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 
148. §-a (5) bekezdésének a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben 
részesülnek. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a 
havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján 
összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel. 
 
Kiegészítő szabályok: 
1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KANYVH adatait a 2006. január 1-jei 
állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státusát a 2006. október 1-jei 
állapot szerint kell figyelembe venni. 
2. Gondozási nap: egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-, 
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az 
otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel 
kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi 
ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a 
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik. 
3. A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 
97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója 
jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél – ellátási szerződés esetén is – a települési 
önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra. 
4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott  
11. c)–e), 11. g)–h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk 
fenntartott intézményekben a 11. ab)–ad), 11. b), 11. j), 11. k), 11. l), 12–14. pontok szerinti 
hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a 
lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt 
vevő települések együttesen kell teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)–ad) pontok 
szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési 
önkormányzat/ok/nak nem jár 11. aa) pont szerinti hozzájárulás. 
5. A) A 11. ab)–14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, 
többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a 
szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 
rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek. 
5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek 
minősül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati 
fenntartója 

a) a támogató szolgálat, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében, ha a 
szolgáltatásra 2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, 
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b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azokra az ellátottakra vonatkozóan, 
akikre tekintettel 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, 

c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú 
bentlakásos ellátásnál azon férőhelyek esetében, amelyekre 2006. december 31-én 
jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, 

d) bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegek esetében azon ellátottakra, akik 
2006. december 31-én nem rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló, 
Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével. 

Nem minősül új belépőnek azon szolgáltatás, ellátott, illetve férőhely, amelyet a  
– 2006. évben normatív hozzájárulásban részesülő – fenntartótól 2007. évben más 
önkormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi társulás vesz át. 
6. A 11–14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult 
a székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás 
keretében történő működtetése esetén 

– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, 
amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, 

– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi 
önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

2006. évben normatív hozzájárulásban részesült intézményi társulás keretében történő 
működtetés esetén 

– a 11. ea), 11. ga), 11. ha) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a 
társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et, 

– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen eléri a 40 000-et, 

– a 11. ia) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen eléri az 50 000-et. 

2007. évben induló új intézményi társulás esetén 
– a 11. eb), 11. gb), 11. hb) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a 

társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et, 
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 

lakosságszáma együttesen eléri a 40 000-et, 
– a 11. ib) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 

lakosságszáma együttesen eléri az 50 000-et. 
Intézményi társulás 11. ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága esetén a 
társulásban részt vevő önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás. 
A 11. a)b–ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési 
önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot 
a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett 
településeken. 

7. A 11. a)–b), 11. f)–i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben 
jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. 
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Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, 
illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár. 
A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhető a normatív hozzájárulás. 

8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások 
[12. aa) és 12. ba) jogcímek] igénybevételének sajátos szabályai: 

– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális 
intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást 
biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa) pont szerinti jogosultság alapján járó 
normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – időarányosan – átadja a gyermeket 
ellátó intézményt fenntartó önkormányzat számára. 

– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban 
vagy közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkor-
mányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzá-
járulásoknak a 16.3.4. pont kivételével történő igénybevételére is, az ott meghatározott 
feltételek szerint. A 16.3.4. pont szerinti ellátás esetén az intézményben elhelyezett 
gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe. 

– Ha a tanuló gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben van elhelyezve, 
lakhelyét annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület 
melyik településen található. 

– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti 
nyilvántartását – elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 

– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a 
fenntartó önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti 
a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív 
hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel. 

– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét 
annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik 
településen van. 

– Az otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása 
esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által 
működtetett – a működési engedélyben meghatározott – nevelőszülői, illetve 
gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. 

Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott 
intézményben szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt.  
146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv 
által fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézmény-
ben, büntetés-végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott 
humánszolgáltatás keretében ellátottak után. 

9. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. §-ának (5) bekezdése alapján az 
ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 100%-át 
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5. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez 

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 

19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 

Előirányzat:  150,9 millió forint 

Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3. számú melléklet 11.eb), 
11.gb), 11.hb), 11.ib), 12.abb), 12.ac), 12.c) pontjai szerint  jogosultak normatív hozzájárulásra. 

A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a XXVI. Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium fejezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és 
munkaügyi miniszter – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendeletet ad ki. 
 
 

 

8. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez 

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 

II. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 

ELŐIRÁNYZAT: 83 655,7 millió forint 
A támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, 
a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgálta-
táshoz kapcsolódó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási 
támogatásban, és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támoga-
tásban részesülő személyek számára, valamint a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében 
szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, a Szoctv. 
55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék 
felszerelési költségei, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/B. §-a szerinti kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak részére megállapított rendszeres 
szociális segély 90%-ának, valamint a Szoctv. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerinti emelt 
összegű ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának 
és a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve 
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 5.) 
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére 
szolgál. Az előirányzat igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek, 
közcélú munkavégzés esetén a közcélú munkát végző személyt megillető segély 90%-a 
alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az időskorúak járadéka, a 
bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő személyek, 
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valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a részükre kifizetett ellátások 100%-a 
alapján történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (5) be-
kezdésében meghatározott szakértői díj vehető igénybe. Közcélú munka keretében történő 
foglalkoztatásra csak az esetben igényelhető ezen előirányzat terhére támogatás, ha az önkor-
mányzat felhasználta a közcélú munka támogatása címén megillető előirányzatát. 

Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő 
módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, 
valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabad-
ságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabad-
ság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 
Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm. 
határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére 
felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – 
hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik. 
 

2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 15 120,0 millió forint 
A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének 
megfelelően – szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. 
A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra 
fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3700 forint mindazokra a napokra, 
amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli. 
A támogatás településenkénti éves összege 500 000 forint alapösszegből, valamint a rend-
szeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma 
alapján számított kiegészítő összegből áll a következők szerint: 
T = (RSZ + KC * 7,22) * 47 297 (forint) 
ahol 
 T = a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása, 
 RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 

2006. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
 KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. már-

cius, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
 7,22 = a rendszeres szociális segélyezettek 2006. március, június és szeptember havi 

országos adataiból számított létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak 
2005. március, június és szeptember havi országos adataiból számított létszá-
mához viszonyított arányszáma, 

47 297 = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos 
támogatás. 

Az I. félévi felhasználás figyelembevételével 2007. augusztus 1-jével új előirányzat kerül 
megállapításra. 
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Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves 
összegének időarányos részét, az új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás 
éves összegének az időarányosan fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett 
összege, amely azonban nem lehet kevesebb, mint a módosított előirányzat megállapításának 
időpontjáig felhasznált összeg. 
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten 
összesített összege a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tarta-
lékot képez, amelyből a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlet-
támogatást igényelhetnek. A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 
2007. március 31-éig. 
Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a 
tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások 
elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti havi vissza-
igénylések alapján történik. 
 

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 331,4 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 9400 forint/fő 
A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a 
szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális ellátást nyújtó 
intézményt tartanak fenn. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekez-
désében felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást 
végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2006. szeptember 1-jei 
állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való 
részvétel költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen résztvevő 
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett 
személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel 
költségeire fordítható. 
A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel 
összefüggő eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a 
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal 
kell alátámasztani. 
 
 

IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 

ELŐIRÁNYZAT: 19 300,0 millió forint 

1. A támogatás igénylésének általános feltételei 

1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, 
amelyek: 

1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: 

a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 
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b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermek-
védelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül 
legalább egy feladat, 

c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti 
feladatok közül csak egyet vállalt a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának (1) bekez-
dés a)–q) pontjai szerinti feladatok közül választható, 

1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések 
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét, 

1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik  
   az 1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében, 

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el, 

1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait. 

1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha 
az 1.1.1.–1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2007. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy 
feladat ellátása 2007. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2007. január 
31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a 
feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra 
jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet, 
amennyiben legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi 
társulás átszervezésére kerül sor, új közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú 
kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését. 

1.3. Amennyiben a – legkésőbb 2007. január 31-éig megalakult – többcélú kistérségi 
társulás 2007. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1.–1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de 
legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2.1. pont alapján 12 havi 
támogatást, a 2.2.–2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet. 

 

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 

2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő, 

+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501–1000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1000 fő feletti lakosságszámú település, 

de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként. 
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A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések 
száma és lakosságszáma szerint illeti meg. 

A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a 
Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, 
hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, 
szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, mozgó-
könyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha azokat az 
e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el. 

 

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 190 000 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények 
közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását: 

– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 

A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 

– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési 

önkormányzat által külön-külön fenntartott intézményeket legkésőbb 2006. január 
31-től intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott 
intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal működjön. 

A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi 
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, 
kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai 
uniós támogatással jött létre. 

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során 
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 



 
 
 
 
44 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám 

 

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támo-
gatása 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő 
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 

– családsegítés, 
– házi segítségnyújtás, 
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
– közösségi ellátások, 
– támogató szolgáltatás, 
– nappali ellátás. 

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 

a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat 
ellátásában részt vesznek, és 

b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő 
önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek. 

a) Családsegítés 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a család-
segítés feladatának ellátásáról. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások 
útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan 
nem foglalkoztathatnak családsegítőt. 

b) Házi segítségnyújtás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 48 000 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi 
segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások 
útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan 
nem foglalkoztathatnak gondozót. 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 000 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint 
illeti meg. 

 

d) Közösségi ellátások 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 300 000 forint/szolgálat 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 000 forint/szolgálat 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 000 forint/szolgálat 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi 
ellátások biztosításáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának 
megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg. 

e) Támogató szolgálat 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/szolgálat 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/szolgálat 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 500 000 forint/szolgálat  

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató 
szolgálat feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának meg-
felelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg. 

 

f) Nappali ellátás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az idős-
korúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos 
személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű 
biztosításáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg. 
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok 
ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, 
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 
 
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekvédelmi szakellátási feladatainak 
támogatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 550 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő 
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség 
területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult 
formában működjön: 

– a helyettes szülői hálózat, 
– a gyermekek átmeneti otthona, 
– a családok átmeneti otthona. 

 
E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott 
szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. 
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, 

– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy 
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról legkésőbb 2006. január 

31-étől intézményi társulások gondoskodnak. 
A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi 
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, 
kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai 
uniós támogatással jött létre. 
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa megszervezett ellátásban részt vevő 
intézményi ellátottak után illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 
intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített 
éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során 
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támo-
gatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő 
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A Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat 
esetén 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészítő szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, 
vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi 
társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött 
szerződés útján lát el: 

– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint  
– a gyermekek átmeneti gondozása. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0–17 éves korcsoportba tartozó 
lakosok száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén 
a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. 
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszer-
vezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoz-
tatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

 

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok 

3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási 
feladatok ellátását biztosíthatja: 

– intézményfenntartóként, 
– szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – 

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma a családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás alap-

szolgáltatási feladatok esetében legalább 3000 fő. Amennyiben ez azért nem 
teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkor-
mányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 3000 főt, úgy közvetlenül a 
többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 

= a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellá-
tások, mint alapszolgáltatási feladatok esetében megfelelnek a Szoctv.-ben 
előírt feladatszervezési előírásoknak, 

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását 
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kap-
csolódó működési engedéllyel, 

– a Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá 
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely 

településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. 

3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alap-
szolgáltatási feladatok ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi 
társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye 
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útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt 
rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön 
megállapodást kötő önkormányzat vagy intézményének működési engedélye legalább 
további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a 
települések lakosságszámának együttesen legalább 3000 főnek kell lennie. További feltétel, 
hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás 
a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondos-
kodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó 
működési engedéllyel. 

3.3. A 2.4. b) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatá-
rozása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a házi 
segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak 
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott 
naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

3.4. A 2.4. c) pont szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak 
számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel, 
elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapul-
vételével, a nyilvántartásban részt vevők száma osztva 365-tel. Amennyiben egy jelző-
készülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. 

3.5. A 2.4. f) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása 
(idősek klubja, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
nappali intézménye): tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszá-
molásnál az ellátottak gondozási naplója (esemény-, illetve látogatási napló) alapján 
naponta összesített tagok számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap – alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva  
251-gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám 
erejéig vehető figyelembe. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben 
(nappali melegedő) az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási 
napló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben 
szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 

3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási 
feladatok ellátásáról gondoskodhat: 

– intézményfenntartóként, 
– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott 

intézményi társulások útján, melyek: 
= lakosságszáma legalább 5000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, 

mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok 
együttes lakosságszáma nem éri el az 5000 főt, úgy közvetlenül a többcélú 
kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását 
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kap-
csolódó működési engedéllyel, 

– a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá 

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás szék-
hely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. 
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3.7. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – külön 
megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkor-
mányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú 
kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat 
ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy 
intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat közigaz-
gatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább 
5000 főnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, 
melyek területén a többcélú kistérségi társulás a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról 
– külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermek-
jóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel. 

3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekvédelmi 
szakellátási feladatról a feltételeknek megfelelően gondoskodik és a feladat ellátásához 
e fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek át-
meneti gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhető. 

3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: terve-
zéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített 
éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

3.10. Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása (különféle ápoló-, 
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az 
otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel 
kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi 
ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a 
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

3.11. A 2.3.–2.6. pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.–
2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltéte-
leket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2007. január 31-én rendelkezik a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélye-
zéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. 
rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélye-
zéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel. 

Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellá-
tásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül, 
úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos 
támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési 
engedély hatálybalépését követő hónap első napja. 

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a Kiegé-
szítő szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek). 

3.12. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.–2.6. pontokban foglalt feladatok 
ellátását a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a jogosult-
ságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaz-
nia kell, hogy a megállapodás törvényes, és a működési engedély egy példányával a társu-
lásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

 



A Kormány
289/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, és az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va, va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
ellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 101/A.  §-ában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: ONYF) köz pon ti hi va tal.

(2) Az ONYF-et a nyug díj po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(3) Az ONYF ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.
Az ONYF költ ség ve té sét a Nyug díj biz to sí tá si Alap költ ség -
vetésében kell meg ha tá roz ni.

(4) Az ONYF-et a fõ igaz ga tó ve ze ti. A fõ igaz ga tót a mi -
nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz ter el nök ne ve zi ki és men ti fel,
az egyéb mun kál ta tói jog kö rö ket a mi nisz ter gya ko rol ja.

(5) A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra
a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel, az egyéb mun kál ta tói
jog kö rö ket a fõ igaz ga tó gya ko rol ja. Az ONYF más al kal -
ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jog kört a fõ igaz ga tó gya ko -
rol ja.

(6) Az ONYF a ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat az
 ország egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel lát ja el.

(7) Az ONYF szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) Az ONYF igaz ga tá si szer vei a re gi o ná lis nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó sá gok és a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó -
ság (a továb biak ban együtt: nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szer vek). A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek az ONYF
köz vet len irá nyí tá sa alatt áll nak, nyug díj-meg ál la pí tá si, il -
let ve -fo lyó sí tá si fel adat- és ha tás kör rel rendel keznek.

(2) A re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá go kat,
azok szék he lyét és ille té kességi te rü le tét e ren de let mel lék le te
ha tá roz za meg. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug -
díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság a ha tás kö ré be utalt nem zet kö zi
ügyek ben az or szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kesség gel
jár el.

(3) A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság szék he lye Bu da pest.
A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság a ha tás kö ré be tar tozó fel -

ada to kat az or szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kes -
séggel lát ja el.

(4) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ön ál ló an gaz dál -
ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ
költ ség ve té si szer vek.

(5) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet igaz ga tó
 vezeti.

(6) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv igaz ga tó ját és
an nak he lyet te sét a fõ igaz ga tó ne ve zi ki és men ti fel,
 továb bá gya ko rol ja fe let tük az egyéb mun kál ta tói jogkö röket.
A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv más al kal ma zot tai
fe lett a mun kál ta tói jog kört az igaz ga tó gya ko rol ja.

(7) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv mû kö dé sé nek
rend jét a fõ igaz ga tó ál tal jó vá ha gyott szer ve ze ti és mû kö dé si 
sza bály zat ha tá roz za meg, a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv ala pí tó ok ira tát a fõ igaz ga tó adja ki.

3.  §

(1) A Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv ként
a Kor mány az ONYF-et je lö li ki.

(2) Nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ként a Kor mány
az ONYF nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer ve it je lö li ki.

4.  §

(1) A nyug díj biz to sí tás köz pon ti igaz ga tá sát az ONYF
vég zi. Az ONYF a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tai kö ré ben

a) irá nyít ja a ter ve zé si, gaz dál ko dá si, be szá mo lá si,
 valamint az adat szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sát,

b) gon dos ko dik az el lá tá sok meg ál la pí tá sá hoz, fo lyó sí -
tá sá hoz szük sé ges ada tok be gyûj té sé rõl, fel dol go zá sá ról,
azok ke ze lé sé rõl, a be ér ke zett ada tok el len õr zé sé rõl,

c) biz to sít ja a nem a Nyug díj biz to sí tá si Alap ból fi nan -
szí ro zott el lá tá sok fe de ze té nek el szá mo lá sá val, to váb bá az 
el lá tá sok meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val kap cso la tos
mû kö dé si költ sé gek meg té rí té sé vel össze füg gõ fel ada tok
el lá tá sát,

d) meg ál la pít ja a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek
mû kö dé si költ ség ve té sé nek rész le tes elõ irány za ta it,

e) meg ha tá roz za a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek
fel adat el lát ása so rán kö ve ten dõ bel sõ el já rá si, ügy vi te li
ren det,

f) nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ha tó sá gi el já rá -
sá ban fel ügye le ti szerv ként jár el.

(2) Az ONYF az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta in
túl

a) irá nyít ja, mû köd te ti és fo lya ma to san fej lesz ti a
nyugdíj bizto sí tás fel ügye le ti, költ ség ve té si, szak mai és
bel sõ el len õr zé si, va la mint köz pon ti nyil ván tar tá si rend -
sze rét,
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b) a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza bá lyok meg al -
ko tá sá nak kez de mé nye zé sé re ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek,
vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza bá lyok
ter ve ze te it,

c) közre mû kö dik a nyug el lá tá sok kal, va la mint a nyugdíj -
bizto sí tást érin tõ já ru lék fi ze tés sel kap cso la tos jog sza bá lyok 
elõ ké szí té sé ben,

d) irá nyít ja, mû köd te ti és fej lesz ti a fel ada ta i nak el lá tá -
sá hoz szük sé ges in for ma ti kai rend sze re ket, gon dos ko dik a 
sta tisz ti kai ada tok gyûj té sé rõl, va la mint azok jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rin ti köz zé té te lé rõl,

e) szak mai szem pont ból se gí ti és el len õr zi a kü lön jog -
sza bály alap ján a nyug díj biz to sí tás szer ve ze tén kí vü li, el -
lá tást meg ál la pí tó és fo lyó sí tó te vé keny sé get, ide ért ve a
fegy ve res és rend vé del mi szer vek nyug díj-meg ál la pí tá si
te vé keny sé gét is,

f) részt vesz a nyug díj biz to sí tást érin tõ fo lya ma tok
elem zé sé ben és ér té ke lé sé ben, va la mint – a Kor mány, il -
let ve a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött, ille tõ leg
mó don – a rö vid, kö zép- és hosszú távú nyug díj stra té gi ai
és fej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá sá ban,

g) köz re mû kö dik a nyug díj biz to sí tás sal kap cso la tos
nem zet kö zi szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban,
kap cso la tot tart fenn a ki je lölt ille té kes te her vi se lõ vel, il let ve
szer vek kel, vég zi az uni ós tag ság ból adó dó  koordinációs
fel ada to kat, to váb bá részt vesz az uni ós szak bi zott sá gok,
ille tõ leg a nem zet kö zi szer ve ze tek szak mai mun ká já ban,

h) gon dos ko dik a nyug díj biz to sí tás sal kap cso la tos köz -
pon ti és he lyi tá jé koz ta tás ról, és az igény ér vé nye sí tést
 segítõ szol gál ta tá sok fej lesz té sé rõl,

i) szer kesz ti és meg je len te ti a Nyug díj biz to sí tá si Köz lönyt.

5.  §

(1) Vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ként
a Kor mány a Ma gyar Ál lam vas utak Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság Nyug díj Igaz ga tó sá gát, il let ve a Gyõr-
Sop ron-Eben fur ti Vas út Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény -
tár sa sá got (a továb biak ban együtt: vas utas nyugdíj-meg -
állapító és nyug díj fo lyó sí tó szer vek) je lö li ki. A vas utas
nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv re – ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik – a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) A vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szer vek
a ha tás kö rük be tar to zó fel ada to kat az or szág egész te rü le té re
ki ter je dõ ille té kességgel lát ják el.

(3) A vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szer -
vek nek az el lá tá sok meg ál la pí tá sá val és fo lyó sí tá sá val
kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sá ban fel ügye le ti szerv ként az
ONYF jár el, és az ONYF lát ja el a vas utas nyug díj-meg ál -
la pí tó és -fo lyó sí tó szer vek szak mai fel ügye le tét.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg -
szûnnek az ONYF me gyei (fõ vá ro si) nyug díj biz to sí tá si
igazga tó sá gai. A me gyei (fõ vá ro si) nyug díj biz to sí tá si igaz -
gatóság szá má ra jog sza bály ban meg ál la pí tott ha táskö rö ket 
a re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság gya ko rol ja.
A re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok az ille té -
kességi te rü le tü kön ko ráb ban mû kö dõ me gyei (fõ vá ro si)
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok ál ta lá nos jog utó dai.

(3) A Nyug díj biz to sí tá si Alap va gyo ná nak ér té ke sí té -
sét, va la mint az ér té ke sí té sig tör té nõ va gyon ke ze lést – a
mû kö dést köz vet le nül szol gá ló va gyon ele mek és az 1998.
de cem ber 31-ig já ru lék tar to zás fe jé ben át adott, va la mint
kö ve te lés fe jé ben fel aján lott va gyon ki vé te lé vel – a meg -
kö tött meg ál la po dás alap ján dí ja zás el le né ben ki zá ró lag az 
Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság
vé gez he ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
székhelye és ille té kességi területe

1. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si 
Igaz ga tó ság szék he lye Bu da pest, ille té kességi te rü le te:

a) Bu da pest,

b) Pest me gye.

2. Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyugdíjbiz tosítási
Igaz ga tó ság szék he lye Sal gó tar ján, ille té kességi te rü le te:

a) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,

b) He ves me gye,

c) Nóg rád me gye.

3. Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság szék he lye Deb re cen, ille té kességi te rü le te:

a) Haj dú-Bi har me gye,

b) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,

c) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.

4. A Dél-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz gatóság
szék he lye Sze ged, ille té kességi te rü le te:

a) Bács-Kis kun me gye,

b) Bé kés me gye,

c) Csong rád me gye.
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5. A Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság szék he lye Za la eger szeg, ille té kességi terü lete:

a) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
b) Vas me gye,
c) Zala me gye.

6. A Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság szék he lye Ta ta bá nya, ille té kességi te rü le te:

a) Fej ér me gye,
b) Ko má rom-Esz ter gom me gye,
c) Veszp rém me gye.

7. A Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz -
ga tó ság szék he lye Szek szárd, ille té kességi te rü le te:

a) Ba ra nya me gye,
b) So mogy me gye,
c) Tol na me gye.

A Kormány
291/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv te kin te té ben a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
 szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.) 47.  §-ában, 
a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram pénz esz kö ze i nek ke -
ze lé sé ért fe le lõs szerv ki je lö lé se te kin te té ben a Gyer mek-
és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és  Ifjúsági Köz -
ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze füg gõ egyes ál -
la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend jé rõl  szóló
1995. évi LXIV. tör vény 10.  §-ának (2) bekez désé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ként a Fog -
lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt, va la mint a re gi o ná lis
mun ka ügyi köz pon to kat (a továb biak ban: Ál la mi Fog lal -
koz ta tá si Szol gá lat) je lö li ki.

(2) Ha kor mány ren de let más ként nem ren del ke zik, az
ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ha tás kö ré be tar to zó köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ben, elsõ fo kon a re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tok jár nak el. A Kor mány az ál la mi foglal -
koztatási szerv azon fel ada ta i ra, amely re kor mány ren de let
más szer vet nem je lölt ki, a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tot 
je lö li ki.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása

2.  §

(1) Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat – a köz pon ti
 államigazgatási szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
2.  §-a (1) be kez dé se sze rin ti – irá nyí tá sát a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el.

(2) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok nak a foglalko -
zási re ha bi li tá ci ó val, a mun ka erõ-pi a ci prog ra mok kal,
 valamint a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
fel ada tai te kin te té ben a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va -
tal fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 2.  §-a (3)be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket.

(3) A mi nisz ter
a) kez de mé nye zi a fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó köz -

pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ra mok ki dol go zá sát és – a Mun ka -
erõpiaci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (a továb biak ban: MAT)
jog kö ré re is fi gye lem mel – dönt a köz pon ti prog ra mok in -
dí tá sá ról, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát,

b) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fel ada ta i val
össze füg gés ben kö ve tel mé nye ket ha tá roz meg a szá mí tó -
gé pes köz pon ti adat gyûj té sek adat tar tal ma, va la mint az
 információ- és prog nó zis szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban,

c) irá nyít ja a Mun ka erõ pi a ci Alap (a továb biak ban:
MpA) fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ter ve zé si, be szá mo lá si 
és szám vi te li fel ada tok vég re haj tá sát,

d) fi gye lem mel kí sé ri az MpA fog lal koz ta tá si alap -
része, va la mint re ha bi li tá ci ós alap ré sze de cent ra li zált
 keretének a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ál tal tör té nõ
fel hasz ná lá sát, va la mint a kor mány za ti fog lal koz ta tás po li ti ka 
ér vé nye sí té sét.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

3.  §

(1) A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló, foglalkoztatás -
politikai, mun ka ügyi, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi, if jú sá gi va la -
mint re ha bi li tá ci ós, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
mé lyek fog lal koz ta tá sá val kap cso la tos, to váb bá a tár sa dal mi
pár be széd mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada to kat el lá tó
köz pon ti hi va tal, jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó
köz pon ti költ ség ve té si szerv (szék he lye: Bu da pest).

(2) A Hi va tal élén a fõ igaz ga tó áll, aki fe lett a mun kál ta tói
jo go kat a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter gya ko rol ja.
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4.  §

(1) A Hi va tal fog lal koz ta tás po li ti kai fel adat kör ében

a) meg ál la pít ja a mun ka ügyi köz pon tok kö te le zõ bel sõ
sza bály za ta i nak el ve it és fõbb tar tal mi kö ve tel mé nye it,

b) meg ha tá roz za a mun ka ügyi köz pon tok szol gál ta tó
te vé keny sé gé re vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nye ket,

c) meg ha tá roz za és ki dol goz za a ha tó sá gi és szol gál ta tó 
te vé keny ség ellá tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai és szá mí tó -
gépes rend sze re ket, a prog ram rend sze re ket fej lesz ti, tesz te li,
te le pí ti, mó do sít ja, to váb bá ki ad ja a prog ram ke ze lés sel
kap cso la tos fel hasz ná lói se géd anya go kat,

d) fej lesz ti a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá so kat,

e) meg ha tá roz za a mun ka ügyi köz pon tok ha tó sá gi és
szol gál ta tó te vé keny sé gé re vo nat ko zó adat gyûj té si rend szert,
továb bá ha té kony sá gi vizs gá la to kat vé gez, me lyek hez
kap cso ló dó an prog nó zi so kat, elem zé se ket, sta tisz ti kai
össze sí té se ket, nyil ván tar tá so kat ké szít,

f) ja vas la tot tesz a Hi va tal és a mun ka ügyi köz pon tok
in for ma ti kai rend sze ré nek és in gat lan ál lo má nyá nak fej -
lesz té sé re, va la mint az MpA-ban ren del ke zés re álló köz -
pon to sí tott ke ret fel hasz ná lá sá ra,

g) gon dos ko dik az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
munka társainak szak mai kép zé sé rõl,

h) el lát ja a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ha tó sá gi
el len õr zé si fel ada ta i nak szak mai ko or di ná lá sát,

i) ha tó sá gi jog kört gya ko rol, amely nek ke re té ben
1. el lát ja a mun ka vál la lók köl csö nös fog lal koz ta tá -

sá nak cse ré jé rõl  szóló nem zet kö zi szer zõ dé sek
vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

2. ve ze ti a jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott nyil ván -
tar tá so kat;

3. el jár a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott re ha bi -
li tá ci ós akk re di tá ci ós ügyek ben;

4. el bí rál ja a mun ka ügyi köz pon tok köz pon ti szerve -
zete ál tal ho zott ha tá ro za tok el len be nyúj tott fel -
lebbezé seket,

j) ada to kat gyûjt és ele mez a mun ka bé rek és ke re se tek
ala ku lá sá ra vo nat ko zó an,

k) nem zet kö zi fel ada to kat lát el, amely nek ke re té ben
1. ko or di nál ja a mun ka ügyi köz pon tok nem zet kö zi

 tevékenységét;
2. elõ se gí ti az ILO tag ság ból adó dó fel ada tok vég re -

haj tá sát;
3. ko or di nál ja az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat

– a sze mé lyek sza bad áram lá sá hoz kap cso ló dó –
fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

4. el lát ja az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si Szol gá lat (EURES)
ma gyar or szá gi rend sze re mû köd te té sé nek és fej -
leszté sé nek fel ada ta it, az adat bá zis fi gye lem mel kí -
sérését, kap cso la tot tart az EURES szer ve i vel;

5. az ügy fél szol gá lat ke re té ben tá jé koz ta tást nyújt
és ta nács adást vé gez a kül föl di mun ka vál la lás, az

EURES rend szer, ille tõ leg a kül föl dön igé nyel he tõ
és a kül föl di ek ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
igény be ve he tõ mun ka nél kü li el lá tá sok egyes
kér dé se i rõl;

6. az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Meg ál la po -
dás ban ré szes tag ál la mok (a továb biak ban: EGT
ál la mok) fog lal koz ta tá si szol gá la ta i hoz to váb bít ja,
ille tõ leg on nan fo gad ja a mun ka nél kü li el lá tá sok ra 
jo go sí tó idõ sza kok ról  szóló iga zo lá so kat;

l) vizs gál ja a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la tos és
az az zal össze füg gõ jogi sza bá lyo zás gya kor la ti tapasz -
talatait, ja vas la tot tesz a jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra,

m) köz re mû kö dik a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la tos 
és az az zal össze füg gõ jogi sza bá lyo zás elõ ké szí té sé ben,
ja vas la tot tesz mun ka ügyi ku ta tá sok ra,

n) el lát egyes mun ka erõ-pi a ci prog ra mok kal kap cso la tos
fel ada to kat, ame lyek ke re té ben

1. köz pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ra mot dol goz ki,
 javas la tot tesz mun ka erõ-pi a ci prog ra mok in dí tá sá ra;

2. a mi nisz té ri um ál tal meg adott szem pon tok alap ján 
irá nyít ja, ko or di nál ja a köz pon ti mun ka erõ-pi a ci
prog ra mok vég re haj tá sát, to váb bá le bo nyo lít ja a
MAT ál tal jó vá ha gyott mun ka erõ-pi a ci prog ra mo kat;

3. a mun ka ügyi ta nács ál lás fog la lá sa elõtt vé le mé -
nye zi a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ál tal in dí -
tan dó prog ra mok ter ve ze tét;

o) el lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dés
X. mel lék le té nek 7. és 11. cik ké ben meg ha tá ro zott véd in -
téz ke dés (a továb biak ban: véd in téz ke dés) kez de mé nye zé -
sé nek meg ala po zá sá hoz szük sé ges in for má ció gyûj tés sel
és elem zés sel kap cso la tos fel ada to kat,

p) el lát ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ügy fél szol gá la ti
fel ada to kat.

(2) A Hi va tal el lát ja a szo ci á lis part ne rek mun ka ügyi
 érdekegyeztetésben való rész vé te lé hez szük sé ges fel ké -
szü lé se tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(3) A Hi va tal a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok kal kap cso -
lat ban

a) meg ha tá roz za a mun ka ügyi köz pon tok és a kép zõ
köz pon tok együtt mû kö dé sé nek és az ál ta luk a kü lön
jogszabály sze rint kö tött együtt mû kö dé si meg áll apodás
 elveit,

b) meg ha tá roz za a kép zõ köz pon tok ál tal vég zett adat -
gyûj té si és adat szol gál ta tá si rend szert, ha té kony sá gi vizs -
gá la to kat vé gez, me lyek hez kap cso ló dó an prog nó zi so kat,
elem zé se ket, sta tisz ti kai össze sí té se ket, nyil ván tar tá so kat
ké szít,

c) ja vas la tot tesz a kép zõ köz pon tok in for ma ti kai rend -
sze ré nek és in gat lan ál lo má nyá nak fej lesz té sé re, va la mint
a mû kö dé si tar ta lék fel hasz ná lá sá ra,

d) vé le mé nye zi a kép zõ köz pon tok éves kép zé si ter vét,
a mi nisz té ri u mi jó vá ha gyást köve tõen el len õr zi an nak
vég re haj tá sát.
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(4) A Hi va tal az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik

a) a ha tó sá gi és szol gál ta tó te vé keny sé gé ben érin tett
társ ha tó sá gok kal,

b) a mun ka adók és mun ka vál la lók ér dek-kép vi se le ti
szer ve i vel,

c) más ál la mok ha son ló fel ada tot el lá tó szer ve i vel és a
fel adat kö rét érin tõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel, va la mint

d) egyéb szer ve ze tek kel.

5.  §

(1) A Hi va tal szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, va la mint gyer mek -
védelmi fel adat kör ében el lát ja:

a) az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék kel,
b) az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Név jegy -

zék kel, va la mint
c) a hi va tá sos gond no ki fel ada tot el lá tó sze mé lyek

nyil ván tar tá sá val

össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada tokat.

(2) A Hi va tal el lát ja a re ha bi li tá ci ó val, to váb bá a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá val
kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada tokat.

(3) A Hi va tal szer ve ze tén be lül rész jog kö rû költ ség ve té si 
szerv ként Mo bi li tas Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat mû kö dik,
amely el lát ja

a) a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram tit kár sá gi fel -
ada ta it,

b) a YOUTH prog ram mû köd te té sé vel kap cso la tos
nem ze ti fel ada to kat,

c) a re gi o ná lis if jú sá gi iro dák mû köd te té sét, va la mint
d) if jú sá gi in for má ci ós és kép zé si fel ada to kat lát el.

Regionális munkaügyi központ

6.  §

(1) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a továb biak -
ban: mun ka ügyi köz pont) jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó
köz pon ti költ ség ve té si szerv.

(2) A mun ka ügyi köz pont

a) köz pon ti szer ve zet bõl, va la mint

b) re gi o ná lis ki ren delt sé gek bõl
áll.

(3) A mun ka ügyi köz pont élén fõ igaz ga tó áll, aki fe lett
a mun kál ta tói jo go kat a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gya ko rol ja.

7.  §

(1) A mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze te

a) irá nyít ja és el len õr zi a mun ka ügyi köz pont re gi o ná lis
ki ren delt sé ge i nek te vé keny sé gét, en nek ke re té ben

1. a mi nisz ter, a Hi va tal és a mun ka ügyi ta ná csok
aján lá sa i nak meg fele lõen mód szer ta ni út mu ta tók,
szak mai aján lá sok ké szí té sé vel se gí ti a ha tó sá gi és
szol gál ta tó te vé keny sé get;

2. köz re mû kö dik a mun ka tár sak szak mai kép zé sé ben;
3. biz to sít ja a re gi o ná lis ki ren delt sé gek szak mai te -

vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket;
b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ál lás ke re sõk fog -

lal ko zá si re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos fel ada tai kö ré ben

1. biz to sít ja a fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó hoz szük sé ges,
va la mint a hát rá nyos hely ze tû ál lás ke re sõk fog lal -
koz tat ha tó sá gát elõ se gí tõ szol gál ta tá so kat;

2. együtt mû kö dik a mun ka ké pes ség, il let ve a mun ka -
alkalmasság ér té ke lé sé ben részt vevõ, il let ve a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -
koz ta tá sa elõ se gí té sé ben köz re mû kö dõ szer vek kel;

3. dönt az MpA re ha bi li tá ci ós alap ré sze de cent ra li zált 
kere té nek fel hasz ná lá sá ról, se gí ti a ke ret ter ve zé sét
és a fel hasz ná lás el len õr zé sét;

c) el lát ja a Mun ka erõ pi a ci Alap pénz esz kö ze i nek a ré -
gi ó ban tör té nõ mû köd te té sé vel kap cso la tos ré gió szin tû
fel ada to kat,

d) dönt a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap -
részének a ré gi ó ban fel hasz nál ha tó de cent ra li zált ke re te
fel hasz ná lás ról,

e) el lát ja az MpA fog lal koz ta tá si alap ré sze köz pon ti
pénzü gyi ke re té bõl fi nan szí ro zott mun ka hely te rem tés  támo -
gatá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

f) mû köd te ti az ál lás ke re sõk tá mo ga tá si rend sze rét,
 vala mint a vál lal ko zói já ra dé kot, és gon dos ko dik a tá mo ga tá si
és szol gál ta tá si rend szer mû köd te té sé rõl,

g) a mun ka ügyi köz pont fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben 
együtt mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok kal, va la mint az
or szá gos és he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal,  továbbá
más ha tó sá gok kal és egyéb szer ve ze tek kel, en nek ke re té ben

1. irá nyít ja és ko or di nál ja a ki ren delt sé gek nek a szo -
ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vénybõl adó dó fel ada ta i nak vég re -
hajtását;

2. adat szol gál ta tá si fel ada to kat tel je sít a nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv, az egész ség biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv és az ál la mi adó ha tó ság te rü le ti
szer vei és más szer ve ze tek felé;

h) el lát ja a mun ka ügyi ta nács tit kár sá gi fel ada ta it,

i) ille té kességi te rü le tén el lát ja a véd in téz ke dés kez de -
mé nye zé sé nek meg ala po zá sá hoz szük sé ges in for má ció -
gyûj tés sel és elem zés sel kap cso la tos fel ada to kat,

j) el ké szí ti a mun ka ügyi köz pont bel sõ sza bály za ta it,

k) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben el lát ja a pénz esz kö zök
vissza kö ve te lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, va la mint

l) el lát ja a fel nõtt kép zé si in téz mé nyek el len õr zé sé vel
kap cso la tos fel ada to kat.
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(2) A mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze te át nem
ru ház ha tó ha tás kör ben, a mun ka ügyi köz pont nak a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ille té kességi te rü le tén elsõ
fokú ha tó sá gi jog kört gya ko rol

a) a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak enge -
délyezésével,

b) a rend bír ság gal,

c) a mun ka ügyi köz pont ha tás kö ré be utalt nyil ván tar tás ba
vé tel lel, to váb bá

d) a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kö zül

1. a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tást nyúj tók ré szé re tá -
mo ga tás meg ál la pí tá sá val;

2. a mun ka erõ-pi a ci prog ram ki dol go zá sá nak, meg -
valósításának tá mo ga tá sá val;

3. a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog -
lal koz ta tá sát elõ se gí tõ be ru há zás hoz, fel újí tás hoz
nyúj tott  támogatással, va la mint

a) a bér ga ran cia ési tá mo ga tás sal, va la mint

b) a fel nõtt kép zin téz mé nyek nyil ván tar tás ba véte -
lével

kap cso la tos ügyek ben.

8.  §

(1) A re gi o ná lis ki ren delt ség
a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ille té kességi

te rü le tén el lát ja az ál lás ke re sõk nyil ván tar tás ba vé te lé vel
kap cso la tos fel ada to kat, va la mint az ál lás ke re sé si já ra dék,
ál lás ke re sé si se gély, a vál lal ko zói já ra dék meg ál la pí tá sá -
val, meg szün te té sé vel és vissza kö ve te lé sé vel kap cso la tos,
to váb bá azok kal a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kal 
kap cso la tos fel ada to kat, ame lyek el lá tá sa nem tar to zik a
mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze té nek hatáskö rébe,

b) el lát ja a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben a pénz esz kö zök
vissza kö ve te lé sé vel kap cso lat fel ada to kat,

c) el lát ja az al kal mi mun ka vál la lói könyv ki ál lí tá sá val,
az az zal kap cso la tos iga zo lá sok ki adá sá val össze füg gõ fel -
ada to kat,

d) szol gál ta tá so kat szer vez és bo nyo lít, mû köd te ti a
szol gál ta tá sok ki épí tett in téz mény rend sze rét,

e) nyil ván tart ja a cso por tos lét szám le épí tés re vonat kozó
be je len té se ket,

f) mun ka köz ve tí tést vé gez,

g) fo gad ja a mun ka erõ igé nyek re vo nat ko zó be je len té se ket,

h) in for má ci ót nyújt, ta nács adást vé gez,

i) a re gi o ná lis ki ren delt ség ál tal el lá tott fel ada tok kal
kap cso la tos ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get vé gez,

j) köz re mû kö dik a cso por tos lét szám le épí té sek hát rá nyos
kö vet kez mé nye i nek eny hí té sé ben,

k) el lát ja az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si Szol gá lat tal (EURES)
kap cso la tos tá jé koz ta tá si fel ada to kat,

l) re ha bi li tá ci ós mun ka cso por tot mû köd tet, részt vesz a 
meg vál to zott mun ka ké pes ség, fo gya té kos ság, szo ci á lis
 rászorultság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ér tõi
bi zott sá gá ban,

m) mun ka erõ-pi a ci prog ra mo kat kez de mé nyez, szer vezi
azok vég re haj tá sát, el lát ja a köz pon ti prog ra mok kal, a pá -
lyá za tok ke ze lé sé vel, az azok kal kap cso la tos tá jé koz ta tás -
sal, vé le mé nye zés sel, dön tés-elõ ké szí tés sel kap cso la tos
fel ada to kat,

n) kap cso la tot tart a me gye, a kis tér ség gaz da sá gi éle té -
ben részt vevõ mun ka adók kal, a me gye, a kis tér ség he lyi
ön kor mány za ta i val, a me gyé ben, a kis tér ség ben mû kö dõ
más szer ve ze tek kel, köz re mû kö dik a gaz da sá gi szer ke zet
át ala kí tá sát, a fog lal koz ta tá si hely zet ja ví tá sát cél zó prog -
ra mok ban, va la mint

o) köz re mû kö dik a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
mé lyek ré szé re fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ban.

9.  §

A re gi o ná lis ki ren delt ség ál tal ho zott ha tá ro zat el le ni
fel leb be zést – ki vé ve, ha kor mány ren de let el té rõ en ren del -
ke zik – a mun ka ügyi köz pont bí rál ja el.

10.  §

A re gi o ná lis ki ren delt ség élén az igaz ga tó áll.

11.  §

A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon to kat, a re gi o ná lis
 kirendeltségeket és szék he lyü ket a ren de let mel lék le te tar -
tal maz za.

12.  §

(1) A Kor mány ki je lö li az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem -
ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz -
hasz nú Tár sa sá got (a továb biak ban: ESZA Kht.), hogy
a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram pénz esz kö ze i nek  keze -
lésé ért fe le lõs szerv fel ada ta it lás sa el.

(2) Az ESZA Kht. lát ja el az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé re vo nat ko zó jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um – szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott – fe je ze ti keze lésû
elõ irány za ta i nak irá nyí tá sát és ke ze lé sét.
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13.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a pá lya kez dõ mun ka nél kü li ek el he lyez ke dé -
sé nek elõ se gí té sé rõl 68/1996. (V. 15.) Korm. ren de let,
 továbbá a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té -
sét cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás
tá mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let
4–5.  §-a, to váb bá az 5/A.  § (1) be kez dé sé ben a „az 5.  § sze -
rint nyúj tott” szö veg rész, 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„és a 4.” szö veg rész, 6.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Or szá -
gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék rõl  szóló
211/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet hez
(a továb biak ban: In té zet)” szö veg rész he lyé be a „Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal hoz (a továb biak ban: Hi va tal)”
szö veg rész, 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 12.  §-a (1) be -
kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban, 12.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben és 16.  §-ának (7) be kez dé sé ben „az In té zet” szö -
veg rész he lyé be „a Hi va tal” szö veg rész, 12.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben és 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az In té zet”
szö veg rész he lyé be „A Hi va tal” szö veg rész, 12.  §-ának
(2) be kez dé sé ben „az In té zet nek” szö veg rész he lyé be „a
Hi va tal nak” szö veg rész, 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az
Inté zet hez” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal hoz” szö veg rész,
13.  §-ának (3) be kez dé sé ben „az In té zet nél” szö veg rész
he lyé be „a Hi va tal nál” szö veg rész lép.

(3) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont az ille té kességi
 területén lévõ me gyék ben e ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en mû kö dött me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon -
tok ál ta lá nos és egye te mes jog utó da. A re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tot, mint költ ség ve té si szer vet an nak a me gyei 
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont nak, mint költ ség ve té si
szerv nek a bá zi sán kell lét re hoz ni, amely nek szék he lyé vel
a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont szék he lye meg egye zik.
A fõ vá ros ra és Pest me gyé re ki ter je dõ ille té kességgel ren -
del ke zõ re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tot, mint költ ség ve té si
szer vet a Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont, mint költ ség ve té si
szerv bá zi sán kell lét re hoz ni.

(4) A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal a Fog lal koz -
ta tá si Hi va tal ál ta lá nos és egye te mes jog utó da. A Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt, mint költ ség ve té si szer vet
a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bá zi sán kell lét re hoz ni.

(5) E ren de let hatályba lépésének idõ pont já ban fo lya -
mat ban lévõ köz igaz ga tá si ügyek kö zül a ren de let ha tály -
ba lé pé sét köve tõen az a szerv jár el, amely nek ha tás kö ré be 
a köz igaz ga tá si ügy el lá tá sa e ren de let sze rint ke rül.

(6) E ren de let hatályba lépésének idõ pont já ban fo lya -
mat ban lévõ má sod fo kú el já rá sok ban a ren de let ha tály ba -
lé pé sét köve tõen az a szerv jár el, amely nek ha tás kö ré be az 
el já rás tár gyát ké pe zõ köz igaz ga tá si ügy ben e ren de let
sze rint a fel leb be zés el bí rá lá sa tar to zik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 291/2006. (XII. 23.) Korm rendelethez

A regionális munkaügyi központok
és regionális kirendeltségeik

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Bu da pest

1. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Bu da pest
2. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Bu da pest
3. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Bu da pest.
4. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Nagy ká ta

Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Bé kés csa ba

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Bé kés csa ba
Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Kecs ke mét
Sze ge di Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Sze ged
Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
  Nyír egy há za
Deb re ce ni Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Deb re cen
Szol no ki Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szol nok
Nyír egy há zi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Nyír egy há za

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Mis kolc

Mis kol ci Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Mis kolc
Egri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Eger
Sal gó tar já ni Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Sal gó tar ján

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Pécs

Pé csi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Pécs
Ka pos vá ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Ka pos vár
Szek szár di Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szek szárd
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Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Szé kes fe hér vár

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szé kes fe hér vár
Ta ta bá nyai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Ta ta bá nya
Veszp ré mi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Veszp rém

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Szom bat hely

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szom bat hely
Gyõ ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Gyõr
Nagy ka ni zsai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Nagy ka ni zsa
Za la eger sze gi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Za la eger szeg

A Kormány
321/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 
2003. évi L. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes

szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el -
jár va, va la mint a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló
2003. évi L. tör vény 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a szo -
ciális igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé nek m)–n) pont já ban, a
fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz -
to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 30.  §-a (1) bekez -
désének a) és b) pont já ban és a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény 51.  §-ának a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al -
kotja:

A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 
2003. évi L. tör vény végrehajtásáról  szóló 

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm.

ren de let (a továb biak ban: NCAr.) 6.  §-ának (1)–(2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za ti fel hí vást az Alap prog ram hoz be nyúj -
tott pá lyá za ti do ku men tá ció, il let ve az egy sé ges támoga -
tási el vek alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem (a továb -
biak ban együtt: tá mo ga tás irán ti ké re lem) be nyúj tá sá nak a
ha tár ide je elõtt leg alább 30 nap pal köz zé kell ten ni a Tv.
9.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell
a) a pá lyá za tot ki író kol lé gi um meg ne ve zé sét;
b) a tá mo ga tás cél ját;
c) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak határ -

idejét;
d) a rész le tes pá lyá za ti ki írás hoz zá fé ré sé hez szük sé ges 

in for má ci ó kat.”

(2) Az NCAr. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egyi de jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez -
désre mó do sul:

„(3) A rész le tes pá lyá za ti ki írás nak, il let ve az egy sé ges
tá mo ga tá si el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá sok ról
 szóló tá jé koz ta tó nak tar tal maz nia kell:

a) a tá mo ga tás cél ját;
b) az oda ítél he tõ tá mo ga tás össze gét és a ren del ke zés re 

álló ke ret össze get;
c) a tá mo ga tás fel té te le it;
d) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,

he lyét és mód ját;
e) a tá mo ga tás irán ti ké re lem azon tar tal mi ele me it,

ame lyek hi ány pót lás ke re té ben nem pó tol ha tók;
f) a tá mo ga tás irán ti ké re lem el bí rá lá sá nak rend jét, szem -

pont ja it, ha tár ide jét és az ered mény köz lé sé nek mód ját;
g) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és a be szá mo lás rend jé nek 

alap ve tõ sza bá lya it.”

2.  §

Az NCAr. 7.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap prog ram hoz be nyúj tott tá mo ga tá si ké re -
lem nek tar tal maz nia kell:

a) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet ne vét, szék he lyét,
adó szá mát, bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá mát, bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te lé nek idõ pont ját;

b) az igé nyelt tá mo ga tás cél ját, a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá nak ter ve zett mód ját és az igé nyelt tá mo ga tá si össze get;

c) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó be vé te li és
költ ség kal ku lá ci ót, meg je löl ve a tá mo ga tá si cél meg va ló -
sí tá sá hoz ren del ke zés re álló sa ját és egyéb for rás össze gét;

d) a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sá nak kez dõ és be fe je zõ 
idõ pont ját;

e) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ je ál tal tett
nyi lat ko za tot, hogy a szer ve zet tel szem ben a Tv. 3.  §-ának
(3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint az e ren de let 8.  §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az Alap prog ram tá mo ga -
tá sá nak igény be vé te lét ki zá ró okok nem áll nak fenn;
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f) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ jé nek arra
vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a tá mo ga tás irán ti ké re lem ben 
fog lalt ada tok meg fe lel nek a va ló ság nak;

g) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ jé nek a hoz zá -
járulását a tá mo ga tás irán ti ké re lem ben fog lalt ada tok
ke ze lé sé hez és az Alap prog ram in ter ne tes hon lap ján tör té nõ
köz zé té te lé hez;

h) a Kol lé gi u mok ál tal a pá lyá za ti ki írás ban, il let ve az
egy sé ges tá mo ga tá si el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá -
sok ról  szóló tá jé koz ta tó ban elõ írt egyéb ada to kat és in for -
má ci ó kat;

i) jog sza bály ban elõ írt egyéb iga zo lá so kat és nyi lat ko -
za to kat.

(2) A ci vil szer ve zet az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ré -
szé re leg ké sõbb az elsõ tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá -
sá ig meg kül di a ci vil szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak a szer -
ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett má so la tát. Ha ezt köve -
tõen a lé te sí tõ ok irat ada ta i ban vál to zás tör té nik, a meg vál -
to zott adat tar tal mú ala pí tó ok ira tot leg ké sõbb a vál to zást
köve tõen elõ ször be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké re lem so rán
be kell nyúj ta ni az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ré szé re.

(3) A ci vil szer ve zet min den nap tá ri év ben leg ké sõbb az 
Alap prog ram hoz el sõ ként be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké -
re lem be nyúj tá sá ig meg kül di az Alap prog ram ke ze lõ szer ve
ré szé re

a) a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
mû kö dé si tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rin ti, elõ zõ év rõl  szóló szám vi te li be szá -
mo ló nak a szer ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett egy sze rû
má so la tát;

b) a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–i) és k) pont ja sze rin ti
tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén

ba) ha a szer ve ze tet a tá mo ga tás igény lé sé nek évét
meg elõ zõ en vet ték köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba, az elõ zõ
év rõl  szóló köz hasz nú sá gi je len tés nek a szer ve zet kép vi -
se lõ je ál tal hi te le sí tett egy sze rû má so la tát;

bb) ha a szer ve ze tet a tá mo ga tás igény lé sé nek évé ben
vet ték köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba, a szám vi te li jog sza -
bá lyok sze rin ti, elõ zõ év rõl  szóló szám vi te li be szá mo ló nak
a szer ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett egy sze rû má so la tát.

(4) Az egya zon pá lyá za ti ki írás hoz, il let ve egy sé ges tá -
mo ga tá si el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá sok ról  szóló
tá jé koz ta tó hoz tar to zó tá mo ga tás irán ti ké rel me ket – a
Kol lé gi um dön té se sze rint –

a) vagy pa pír ala pon,

b) vagy az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ál tal mû köd te tett
in ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend sze ren ke resz tül

kell be nyúj ta ni.”

3.  §

(1) Az NCAr. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Hi bás vagy hi á nyos tá mo ga tás irán ti ké re lem ese -
tén az Alap prog ram ke ze lõ szer ve – amennyi ben a 6.  §
(3) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a hi á nyos ság pó tol ha tó
– a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül a tá -
mo ga tást igény lõ szer ve ze tet hi ány pót lás ra hív ja fel. A hiány -
pótlás ra csak egy al ka lom mal, a fel hí vás kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 10 mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb a fel hí vás
meg kül dé sé tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül van le he tõ -
ség. Az in ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend sze ren ke resz tül be -
nyúj tan dó tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén a hi ány pót lá si
fel hí vás kéz hez vé te le alatt a fel hí vást tar tal ma zó üze net
meg nyi tá sát kell ér te ni. A tá mo ga tás irán ti ké re lem ér -
vény te len, ha

a) a 6.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a hi ány pót lás
ke re té ben a ké re lem hi á nyos sá ga nem pó tol ha tó, vagy

b) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet a hi ány pót lá si fel hí -
vás nak nem, vagy nem a fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó don
tesz ele get.”

(2) Az NCAr. 8.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem ítél he tõ meg tá mo ga tás an nak a ci vil szer ve -
zet nek,

a) amely a ci vil je lölt ál lí tá si rend szer ben, il let ve az
Alap prog ram hoz be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké rel mé ben
meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot szol gál ta tott;

b) amely az Alap prog ram ter hé re meg kö tött tá mo ga tá si 
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, kü lö nö sen, ha 
a tá mo ga tást a szer zõ dés ben meg je lölt cél tól el té rõ en
hasz nál ta fel, vagy szer zõ dé ses kö te le zett sé gét ha tár idõ ben
nem tel je sí tet te, és e miatt a tá mo ga tó a tá mo ga tá si szer zõ -
dés tõl el állt.

(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá rá si ok a kol lé -
gi um va lót lan adat szol gál ta tást meg ál la pí tó ha tá ro za ta
kel té tõl szá mí tott két évig, a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
ki zá rá si ok a tá mo ga tó nak a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl tör té -
nõ el ál lás ról ho zott dön té se nap já val kez dõ dõ en, a jog ta la -
nul igény be vett tá mo ga tás és ka ma tai vissza fi ze té sé tõl
szá mí tott két évig áll fenn.”

4.  §

(1) Az NCAr. 9.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
j)–l) pont tal egé szül ki:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés nek min den eset ben tar tal maz nia
kell]

„j) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy nem
áll csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás alatt, il let ve az ügyész ség
a bí ró sá gi nyil ván tar tás ból való tör lé sét nem kez de mé -
nyez te;

k) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet va la mennyi pénz for -
gal mi szám la szá má nak a meg ne ve zé sét, meg je löl ve azt a
pénz for gal mi szám la szá mot, amely re a tá mo ga tás át uta lá sát
kéri;

l) jog sza bály ban elõ írt egyéb iga zo lá so kat és nyi lat ko -
za to kat.”
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(2) Az NCAr. 9.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ f)–g) pont tal egé szül ki:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés hez mel lék let ként csa tol ni kell]
„b) a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság ál tal a szer ve zet ha tá lyos

ada ta i ról ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi ki vo nat ere de ti
pél dá nyát;”

„f) a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges és már
ren del ke zés re álló szer zõ dé sek, nyi lat ko za tok, va la mint
jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek és ha tó sá gi nyil ván tar tás ba
be jegy zõ jog erõs ha tá ro za tok má so la tát;

g) a ci vil szer ve zet kép vi se lõ je alá írá si cím pél dá nyá nak
erede ti pél dá nyát, vagy a ban ki alá írá si kar ton ja má so la tá nak
a szám la ve ze tõ bank ál tal hi te le sí tett ere de ti pél dá nyát.”

(3) Az NCAr. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, egyi de jû leg a (4)–(7) be kez dés szá mo zá sa (5)–(8) be kez -
désre mó do sul:

„(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki vo na tot nem kell 
mel lé kel ni, ha azt 30 na pon be lül már mel lé kel ték az Alap -
prog ram ke ze lõ szer ve ál tal meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ -
dés hez. A (3) be kez dés g) pont ja sze rin ti alá írá si cím pél -
dányt, il let ve ban ki alá írá si kar tont nem kell mel lé kel ni, ha 
az Alap prog ram ke ze lõ szer vé hez ko ráb ban be nyúj tott
alá írá si cím pél dány, il let ve ban ki alá írá si kar ton adat tar -
tal má ban nem tör tént vál to zás.”

5.  §

Az NCAr. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Az Alap prog ram ke ze lõ szer ve az Eu ró pai Szo -

ciális Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi
Szol gál ta tó Kht. (a továb biak ban: az Alap prog ram ke ze lõ
 szerve).”

6.  §

Az NCAr. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek g) és j), va la mint
l)–m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg
a be kez dés a kö vet ke zõ n)–o) pont tal egé szül ki:

[Az Alap prog ram ke ze lõ szer vé nek fel ada ta:]
„g) a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa jog sze rû sé gé nek és

szak sze rû sé gé nek el len õr zé se;”
„j) a tá mo ga tást igény lõ szer ve ze tek tá mo ga tás irán ti

kérel mé vel kap cso la tos in for má ci ók gyûj té se és in for máció -
szolgáltatás;”

„l) az Alap prog ram tes tü le tei (a Ta nács és a Kol lé gi u mok)
elõ ze tes sze mé lyi ja vas la tai alap ján a tes tü le tek mel let ti
tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sa;

m) a Ta nács és a Kol lé gi u mok te vé keny sé gé vel, mû kö -
dé sé vel kap cso la tos szer ve zé si, ügy vi te li, ad mi niszt rá ci ós
és tech ni kai fel ada tok el lá tá sa;”

„n) köz re mû kö dés a be je lent ke zé sek kel kap cso la tos el -
já rás ban [2.  § (1) be kez dés];

o) az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás ban meg ha tá -
ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sa.”

7.  §

Az NCAr. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § A Tv. 2.  §-a (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán

a kincs tár alatt a Ma gyar Ál lam kincs tá rat kell ér te ni.”

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl  szóló

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8.  §

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let 
1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) „Az Szt. 4.  §-a (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán 
a szo ci á lis ha tó ság alatt a te rü le ti leg ille té kes szo ci á lis és
gyám hi va talt kell ér te ni.”

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális
foglalkoztatási támogatásról  szóló 

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

9.  §

(1) A szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo -
ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) „Az Szt. 99/B.  §-a (2) be kez dé sé nek, va la mint
99/C.  §-a (1)–(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a szo ciális 
ha tó ság alatt a szo ci á lis és gyám hi va talt kell ér te ni.”

(2) A szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo -
ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge déllyel kap cso la tos
ha tó sá gi el já rás ban elsõ fo kon a szo ci á lis in téz mény szék -
he lye sze rint ille té kes szo ci á lis és gyám hi va tal (a továb -
biak ban: szo ci á lis és gyám hi va tal) jár el.”

A súlyos fogyatékosság minõsítésének 
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági

támogatás folyósításának szabályairól  szóló 
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

10.  §

(1) A sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé nek és fe lül vizs -
gá la tá nak, va la mint a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás folyósí -
tásának sza bá lya i ról  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren -
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de let 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A fo gya té kos sá gi tá mo ga tás irán ti igényt a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti „Igény be je len tés fo gya té kos sá gi tá mo -
ga tás ra” címû nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni az igény -
lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes Ma gyar
Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá gá nál, a fõ -
vá ros ban a Ma gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nál (a továb biak ban együtt: Igaz -
ga tó ság).”

(2) A sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé nek és fe lül vizs -
gá la tá nak, va la mint a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de let
a kö vet ke zõ 19/B.  §-sal egé szül ki:

„19/B.  § A Fot.

a) 23/B.  §-ának (1) be kez dés ben, 23/D.  §-ának (3) bekez -
désében, 23/E.  §-ának (1) és (7) be kez dé sé ben, 23/F.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben a kincs tár alatt az Igaz ga tó sá got;

b) 23/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a kincs tár alatt a Ma gyar
Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá gát;

c) 23/C.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben és 23/D.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az or vos szak ér tõi szerv alatt az Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet ille té kes szak ér tõ bi zott sá gát

kell ér te ni.”

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény végrehajtásáról  szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11.  §

A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Cstr.) a kö vet ke zõ 4/B.  §-sal
egé szül ki:

„4/B.  § A Cst.

a) 22.  §-ában, 43.  §-ának (5) be kez dé sé ben és 45.  §-ának 
(1) bekez dé sé ben a kincs tár ve ze tõ je alatt a Ma gyar Ál lam -
kincstár el nö két;

b) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban, ca) pont -
já ban és (2) be kez dé sé ben a kincs tár alatt az igény lõ la kó -
he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó sá got
– a fõ vá ros ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és Pest Me gyei
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá got – és ki ren delt sé ge it;

c) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek cb) pont já ban a kincs tár
alatt a Ma gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gát;

d) 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben a kincs tár alatt az igé -
nyel bí rá ló, ille tõ leg az egyéb szerv szék he lye sze rint ille té kes
Igaz ga tó sá got;

e) 43.  §-ának (4) be kez dé sé ben a kincs tár alatt a ha tá ro -
za tot hozó, ille tõ leg a fi ze té si meg ha gyást ki bo csá tó Igaz -
ga tó sá got;

f) 48.  §-ában az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv alatt az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat,
az egész ség biz to sí tá si szerv alatt a te rü le ti egész ség biz to sí tá si
pénz tá rat;

g) 49.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben a kincs tár alatt a
Ma gyar Ál lam kincs tá rat

kell ér te ni.”

12.  §

A Cstr. 13.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi ren del ke zés je lö lé se (1) be kez dés re 
vál to zik:

„(2) Ha a nem tan kö te les gyer mek ta nu lói jog vi szo nya
az elsõ vizs ga idõ szak utol só nap ján meg szû nik, de az új
kép zé si idõ szak ra hall ga tói jog vi szonyt lé te sít, ak kor a ta -
nu lói jog vi szony meg szû né se és a hall ga tói jog vi szony ke -
let ke zé se kö zöt ti idõ re, leg fel jebb azon ban két hó nap idõ -
tar tam ra utó lag a csa lá di pót lék össze gé nek szá mí tá sa
szem pont já ból figye lembe kell ven ni.”

13.  §

A Cstr. 22.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Amennyi ben a gyer mek köz ok ta tá si in téz mény ben
ta nul, ak kor nap köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben
csak ab ban az eset ben he lyez he tõ el, ha a kö te le zõ tan órai
fog lal ko zá sok idõ tar ta ma napi 5 órá nál ke ve sebb. A nap -
köz be ni el lá tást biz to sí tó in téz mény ben tör té nõ el he lye zés 
és a kö te le zõ tan órai fog la ko zás idõ tar ta ma eb ben az eset ben
sem ha lad hat ja meg együt te sen a napi 5 órát.”

14.  §

A Cstr. 26/A.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi ren del ke zés je lö lé se (1) be kez -
dés re mó do sul:

„(2) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely ha tá ro za ta el len
– a (3) be kez dés c) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a te rü -
le ti leg ille té kes Igaz ga tó ság hoz le het fel leb bez ni.
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(3) A Ma gyar Ál lam kincs tár hoz le het fel leb bez ni

a) az Igaz ga tó ság ha tá ro za ta;

b) a Ma gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gá nak a Cst. 2.  §-ának c) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mély ál tal be nyúj tott igény el bí rá lá sa
so rán ho zott ha tá ro za ta;

c) a fegy ve res erõk, rend vé del mi szer vek és nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ál tal ho zott ha tá ro zat

el len.”

15.  §

(1) A Cstr. 27/H.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„27/H.  § (1) A Cst. 35.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti kü -
lön bö ze tet a Re gi o ná lis Igaz ga tó ság éven te egy szer, a
tárgyé vet kö ve tõ év már ci us 31-éig ál la pít ja meg és utal ja ki.

(2) Amennyi ben a kü lön bö zet össze gé nek meg ál la pí tá -
sá hoz a gyer mek gon do zá si díj napi össze gé nek vagy a jo -
go sult ság idõ tar ta má nak is me re te szük sé ges, an nak meg -
ál la pí tá sa – a Re gi o ná lis Igaz ga tó ság meg ke re sé sé re – a te -
rü le ti egész ség biz to sí tá si pénz tár fel ada ta.”

(2) A Cstr. 32.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki:

„(2) E ren de let 27/H.  §-a a Ta nács nak a szo ci á lis biz ton -
sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál -
la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1408/71/EGK ren de le te (1971. jú ni us 14.) 76. cik ké nek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.”

16.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az NCAr.

a) 9.  §-a (3) be kez dé sé nek c)–d) pont ja,

b) 12.  §-ának (7) be kez dé se.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az NCAr.
a) 1.  §-a (2) be kez dé sé ben a „Kor mány e fel adat tal

meg bí zott tag ja” szö veg rész he lyé be a „tár sa dal mi és ci vil
kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter”;

b) 9.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban a „Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”;

c) 9.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban „a szám la ve ze tõ
pénz in té ze te ál tal is” szö veg rész he lyé be a „va la mennyi
szám la ve ze tõ pénz in té ze te ál tal”;

d) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „pá lyá za ti
fel hí vá sok” szö veg rész he lyé be „pá lyá za ti ki írá sok”

szö veg rész lép.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a sú lyos
moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si ked vez mé nye i -
rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let 3.  §-ának
(5) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si” szö veg rész he lyé be 
a „te rü le ti leg ille té kes” szö veg rész lép.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a szo ci á lis
fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo ci á lis fog lal koz ta -
tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1), (2), (3) és
(5) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 6.  §-ának
(1), (2), (3), (4) és (6) be kez dé sé ben, 7.  §-ában, 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 16.  §-ában, 16/A.  §-ának (3) és (4) bekez -
désében a „me gyei szo ci á lis” szö veg rész he lyé be „szo ci á lis”
szö veg rész lép.

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Cstr.
1. szá mú mel lék le té nek 2. szá mú, 3. szá mú és 4. szá mú
pót lap ján

„Az igény lõ neve: .........................................................

TAJ-szá ma: - - ”

szö veg rész he lyé be

„Az igény lõ neve: ........................................................

TAJ-szá ma: - -

Adó azo no sí tó jele: 

szö veg rész lép.

17.  §

(1) Az NCAr. al kal ma zá sa so rán a 2006. évi és azt meg -
elõ zõ köz pon ti költ ség ve té si for rás ter hé re ki írt pá lyá zat
te kin te té ben az Alap prog ram ke ze lõ szer ve a Ma gyar Ál lam -
kincstár, amely az Alap prog ram mal kap cso la tos fel ada ta it
az NCAr. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei
alap ján lát ja el.

(2) A Cstr. 1. szá mú mel lék le te 2–4. szá mú pót lap ja i nak 
– e ren de let 16.  §-a (6) be kez dé sé ben fog lalt – mó do sí tá sát
az e ren de let hatályba lépését köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

(3) E ren de let 15.  §-ának (1) be kez dé se a Ta nács nak a
szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül
moz gó mun ka vál la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal -
ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK ren de le te (1971. jú ni us 14.)
76. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
325/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének

engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm.

rendelet, valamint
a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok

té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el jár va, il -
let ve a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek e)–g) és n)–o) pont já ban, va la mint a he lyi
ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának 
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 
és a falugondnoki szolgálat mûködésének

engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl  szóló 

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény
és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé -
rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Szmr.) 1.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„e) fenn tar tó: az Szt. 4.  § (1) be kez dé sé nek m) pont já ban

meg ha tá ro zott sze mély vagy szer ve zet,”

2.  §

Az Szmr. a kö vet ke zõ 1/B.  §-sal egé szül ki:
„1/B.  § (1) A Kor mány szo ci á lis ha tó ság nak az Szt.
a) 90/A.  §-ának al kal ma zá sa so rán a he lyi ön kor mány zat,

il let ve a tár su lás szék he lye sze rint ille té kes szo ci á lis és
gyám hi va talt (a továb biak ban: Hi va tal),

b) 92/C.  §-a (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán az
in téz mény szék he lye, il let ve te lep he lye sze rint ille té kes
Hi va talt
je lö li ki.

(2) A gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö -
rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és
ille té kességérõl  szóló 251/2006. (XII. 6.) Korm. ren de let
mel lék le té ben ki je lölt te le pü lé si, fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: vá ro si jegy zõ) a fel -
adat- és ha tás kö rét az ott meg ha tá ro zott ille té kességi te rü le tén, 
a fel so rolt te le pü lé sek re ki ter je dõ en is el lát ja.

(3) A vá ro si jegy zõ e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá sá -
ban fe let tes szerv ként a Hi va tal jár el, és a Hi va tal lát ja el a
vá ro si jegy zõ szak mai irá nyí tá sát. A Hi va tal fe let tes szer ve
a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter).”

3.  §

(1) Az Szmr. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ kezõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Kor mány mû kö dést en ge dé lye zõ szerv nek
a) szo ci á lis szol gál ta tó ese tén a ké re lem ben meg je lölt

el sõd le ges el lá tá si te rü let sze rint ille té kes vá ro si jegy zõt,
b) nap pa li el lá tást nyúj tó szo ci á lis in téz mény ese tén az

in téz mény szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes
vá ro si jegy zõt,

c) bent la ká sos szo ci á lis in téz mény ese tén az in téz mény 
szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes Hi va talt
je lö li ki.”

(2) Az Szmr. 2.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ szöveg -
része és c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a mû kö dé si en ge dély
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról, vissza vo ná sá ról az ar ról ho zott
jog erõs ha tá ro zat – a jog erõ re emel ke dés idõ pont ját iga -
zoló zá ra dék kal el lá tott – má so la tá nak vagy a fel leb be zés re
való te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá ní tott ha tá ro zat
má so la tá nak egy ide jû meg kül dé sé vel ér te sí ti”

„c) a kincs tár ille té kes te rü le ti szer vét (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság),”

(3) Az Szmr. 2.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a mû kö dé si en ge dély 
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról és vissza vo ná sá ról a 10. szá mú
mel lék let sze rin ti nyil ván tar tá si la pon ada tot szol gál tat a
Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet nek.”

4.  §

Az Szmr. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a szo ci á lis in téz mény
mû kö dé si en ge dé lyét mó do sít ja, ha]

„g) a 8/A.  § (6) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti idõ tar tam 
meg vál to zik.”
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5.  §

(1) Az Szmr. 8/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ nap pa li me le -
ge dõ, éj je li me ne dék hely és haj lék ta lan sze mé lyek át me -
ne ti szál lá sá nak fenn tar tó ja idõ sza kos fé rõ he lyek engedé -
lye zé sét kér he ti a no vem ber 1-je és áp ri lis 30-a kö zöt ti
idõ szak ra (a továb biak ban: téli idõ szak) vagy an nak egy
ré szé re. A fenn tar tó ké rel mé re az idõ sza kos fé rõ he lyek
több év téli idõ sza ká ra vagy azok egy ré szé re is en ge dé lyez -
he tõk. Az idõ sza kos fé rõ he lyek en ge dé lye zé se iránt be -
nyúj tott ké rel met a Hi va tal egy sza kasz ban, ti zen öt na pon 
be lül bí rál ja el.”

(2) Az Szmr. 8/A.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Az idõ sza kos fé rõ he lyek ki ala kí tá sát a Hi va tal ak kor
en ge dé lye zi, ha]

„e) az in téz mény az (1) be kez dés sze rin ti szol gál ta tá sok
va la me lyi ké re jog erõs mû kö dé si en ge déllyel, ide ig le nes
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik.”

6.  §

Az Szmr. 14.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a Hi va tal az idõ sza kos fé rõ he lyek ki ala kí tá sát
en ge dé lyez te, az in téz mény mû kö dé sét a 8/A.  § (6) be kez -
dé sé nek b) pont ja sze rin ti idõ szak ban, az idõ sza kos fé rõ -
he lyek több évre tör té nõ en ge dé lye zé se ese tén éven te leg -
alább egy szer el len õr zi.”

7.  §

(1) Az Szmr. 15.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A Hi va tal (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti ha tá ro za ta
tar tal maz za]

„e) az ille té kes Igaz ga tó ság fel hí vá sát a ha tá ro zat ban
fog lal tak vég re haj tá sá ra.”

(2) Az Szmr. 15.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a nap pa li me le ge dõ,
az éj je li me ne dék hely és a haj lék ta lan sze mé lyek át me ne ti
szál lá sa ese tén a téli idõ szak ban a 15.  § (2) be kez dés
b)–c) pont ja sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket ak kor al kal -
maz hat ja, ha az in téz mény épü le té nek ál la ga vagy az in -
téz mény mû kö dé se az el lá tot tak éle tét, tes ti ép sé gét vagy
egész sé gét sú lyo san ve szé lyez te ti, il let ve az el lá tot tak más 
al kot má nyos jo ga it sú lyo san sér ti.”

8.  §

Az Szmr. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vál lal ko zói en ge dély ki adá sá ról a vál lal ko zó
szék he lye sze rint ille té kes vá ro si jegy zõ dönt.”

9.  §

Az Szmr. 22.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
és har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A nem ál la mi fenn tar tó nor ma tí va e lõ leg re csak olyan
szol gál ta tás, il let ve fel adat mu ta tó után jo go sult, amely nek
a kü lön jog sza bály sze rin ti irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si
rend szer be tör té nõ be fo ga dá sát nem kel lett kér nie. Az Igaz -
ga tó ság a be fo ga dás sal nem érin tett szol gál ta tá sok, il let ve
fel adat mu ta tók kö rét a fenn tar tó ez irá nyú, tárgy év ja nu ár
5-éig be nyúj tott nyi lat ko za ta és a ren del ke zé sé re álló
egyéb ada tok alap ján ál la pít ja meg.”

10.  §

Az Szmr. 22/C.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ha a fenn tar tó a vissza fi ze té si kö te le zett sé get elõ -
író ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ nyolc na pon be -
lül vissza fi ze té si és ka mat fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, azok össze gét az Igaz ga tó ság a ha tá ro zat ho za -
tal évé ben ese dé kes hoz zá já ru lás ból le von ja. Az Igaz ga tó -
ság in do kolt eset ben, a fenn tar tó ké rel mé re a tar to zást
több, de leg fel jebb hat rész let ben is le von hat ja úgy, hogy a
vissza fi ze tés és a ka mat fi ze tés a ha tá ro zat ho za tal évé ben
meg tör tén jen. A le vo nás ról és a rész let fi ze tés en ge dé lye -
zé sé rõl az Igaz ga tó ság ha tá ro zat ban dönt.”

11.  §

Az Szmr. 22/E.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22/E.  § (1) A Kor mány kincs tár nak az Szt.
a) 127/A.  §-a (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán az

egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra ille té kes Igaz -
ga tó sá got,

b) 127/A.  §-a (4) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a
he lyi ön kor mány zat, il let ve a tár su lás szék he lye sze rint
ille té kes Igaz ga tó sá got
je lö li ki.

(2) Az Igaz ga tó ság e ren de let sze rin ti el já rá sá ban fe let tes
szerv ként a mi nisz ter jár el.”

12.  §

Az Szmr. 2., 5. és 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren delet
1–3. szá mú mel lék le te lép.
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

módosítása

13.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok té rí té si 
díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki
a) házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség -

nyúj tás, tá mo ga tó szol gál ta tás ese té ben a szo ci á li san nem
rá szo rult sze mé lyek té rí té si díj ára,

b) a Gyvt. sze rin ti gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok ra és
gyer mek vé del mi szak el lá tá sok ra, va la mint a mi nisz té ri um 
fenn tar tá sá ban mû kö dõ ja ví tó in té ze tek re.”

14.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ét kez te tés in téz mé nyi té rí té si díja nem ha lad hat ja
meg a szol gál ta tá si ön költ ség és a nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lás kü lönb sé gé nek a ter ve zett el lá tot ti lét szám ra jutó
napi össze gét.”

(2) Az R. 9.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ét kez te tés in téz mé nyi té rí té si díja asze rint dif fe -
ren ci ált, hogy az ételt a hely szí nen fo gyaszt ják el vagy az
igény be vé tel he lyé re szál lít ják. A ki osz tó he lyen, il let ve a
la ká son tör té nõ ét kez te tés té rí té si díja a ki szál lí tás költ sé gét
is tar tal maz za.”

15.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A házi se gít ség nyúj tás gon do zá si óra dí ja nem ha -
lad hat ja meg a ter ve zett el lá tot ti lét szám ra jutó szol gál ta tá si 
ön költ ség és a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás kü lönb sé gé nek
az évi mun ka órák ra és egy gon do zó ra jutó össze gét.”

16.  §

Az R. 14/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tó szol gál ta tás té rí té si díja a szol gál ta tá si
ön költ ség és a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás kü lönb sé ge

alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tó szol gá la ti óra díj ból és
szál lí tá si ki lo mé ter díj ból áll.”

17.  §

Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ét ke zé sért fi ze ten dõ té rí té si dí jat a 9.  § (2) és (4) be kez -
dése sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az Szmr.-nek a mû kö dé si en ge dé lye zés re vo nat ko zó,
e ren de let tel meg ál la pí tott sza bá lya it – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.

(3) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let 31.  § (2) be kez dé se – e ren de let 20.  §-ával
meg ál la pí tott – eb) al pont já nak ren del ke zé se it csak az
e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben kell
al kal maz ni.

(4) Az Szmr.-nek a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény -
lé sé re vo nat ko zó, e ren de let tel meg ál la pí tott sza bá lya it a
fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell. A nor ma tív 
ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra, el szá mo lá sá ra és el len -
õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a 2007. évi nor ma tív ál la -
mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sa, el szá mo lá sa és el len õr zé se so rán 
kell al kal maz ni. A 2006. évi nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás
fo lyó sí tá sa, el szá mo lá sa és el len õr zé se so rán a 2006. de -
cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(5) Az R. – e ren de let tel meg ál la pí tott – 1.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ját 2007. ja nu ár 1-jé tõl azok ra az új igény -
lõk re kell al kal maz ni, akik nek szo ci á lis rá szo rult sá gát már 
meg vizs gál ták. A szol gál ta tást 2006. év ben is igény be
vevõ sze mé lyek re 2008. ja nu ár 1-jé ig a 2006. de cem ber
31-én ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(6) Az Szt. 117/B.  §-a sze rin ti, az át la got jó val meg ha la dó
mi nõ sé gû el he lye zé si kö rül mé nye ket és szol gál ta tá so kat
biz to sí tó tar tós bent la ká sos in téz mény re, il let ve az emelt
szin tû fé rõ he lyek re 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen az R.
2007. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lya it kell al kal maz ni.
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19.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Szmr.

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „– a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –” szö veg rész,

b) 2.  §-ának (5) be kez dé se,
c) 2.  §-ának (8) be kez dé se,
d) 4.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont ja,
e) 8/A.  §-ának (7) be kez dé se,
f) 1. szá mú mel lék le te.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 25.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Szmr.
aa) 2.  §-a (10) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá ban, 

va la mint 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád-
és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál -
po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet” szö veg rész,

ab) 14.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „szo ci á lis
ága zat irá nyí tá sát el lá tó mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be 
a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um” szö veg rész,

ac) 19.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben a „jegy zõ nek”
szö veg rész he lyé be a „vá ro si jegy zõ nek” szö veg rész,

ad) 19.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 20.  §-a
(1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré szé ben, 20.  §-a (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és 20.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben a „jegy zõ” szö veg rész he lyé be a „vá ro si jegy zõ”
szö veg rész lép,

ae) 21.  §-a (9) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„tárgy év 5. mun ka nap já ig” szö veg rész he lyé be a „tárgy év
10. mun ka nap já ig” szö veg rész,

af) 22.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „15-éig” szö veg rész
he lyé be a „20-áig” szö veg rész,

ag) 22/B.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg rész;

b) az R.
ba) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá -

nyí tá sá ért fel el õs” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa lád -
politikáért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett” szö veg rész,

bb) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „szo ci á lis
ága za tot irá nyí tó” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa lád -
politikáért fe le lõs” szö veg rész,

bc) 6.  §-ában a „116.  § (2)” he lyé be a „116.  § (3)” szö -
veg rész;

c) a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tá sok 2007. évi irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend -

sze ré rõl  szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let 1.  §-a
(2) be kez dé sé nek da)–dc) al pont já ban és 1. szá mú mel lék -
le té ben a „2006. de cem ber 31-én” szö veg rész he lyé be a
„2006 de cem be ré ben” szö veg rész

lép.

(4) A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
29.  §-a (1) be kez dé sé nek ac) pont ja nem lép ha tály ba.

20.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény
és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé -
rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé sé -
rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi vál lal ko -
zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 296/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let
31.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Amennyi ben a nem ál la mi fenn tar tá sú tar tós bent la ká sos
szo ci á lis in téz mény 2006. jú li us 1-je elõtt jog erõs mû -
ködési en ge déllyel ren del ke zett, vagy a fenn tar tó az elvi
mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met 2006. jú li us 1-je elõtt
be nyúj tot ta, a Hi va tal az Szmr. 8.  § (2) be kez dé sé nek a) és
c)–h) pont ja alap ján az is mé telt mû kö dé si en ge délyt ak kor
adja ki, ha]

„e) az in téz mény – ide nem ért ve a kül sõ fé rõ he lye ket –
el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan

ea) a fenn tar tó ki zá ró la gos tu laj do ná ban vagy ha szon -
él ve ze ti jo gá ban van, vagy a fenn tar tó az in téz ményt he lyi
ön kor mány zat tal, il let ve tár su lás sal kö tött el lá tá si szer zõ dés
ke re té ben mû köd te ti, fel té ve, hogy az in téz mény az Szmr.
23.  §-ának (5) be kez dé se alap ján új nak mi nõ sül,

eb) – az in téz mény en ge dé lye zé sé nek idõ pont já tól
füg get le nül – meg fe lel az Szmr. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek
fa), il let ve fb) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tek nek, fel té ve,
hogy e fel té te lek nek 2006. de cem ber 31-ét köve tõen egy szer
már meg fe lelt.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS
a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató,

intézmény ...... évi költségvetési támogatásához

1. A be je len tés cél ja:
 igény lés              pót igény lés           le mon dás

2. A fenn tar tó neve: ..........................................................................................................................................................

Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................................

Bank szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: ..............................................................................................................................

Bank szám la szá ma: ..............................................................................................................................................................

Ve ze tõ neve, be osz tá sa, te le fon szá ma: .............................................................................................................................

3. A szol gál ta tó, in téz mény neve: ....................................................................................................................................

Szék he lye: ..........................................................................................................................................................................

Te lep he lye: .........................................................................................................................................................................

Adó szá ma: ..........................................................................................................................................................................

Ve ze tõ neve, be osz tá sa, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................

4. A mû kö dé si en ge dély szá ma: .......................................................................................................................................

5. A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv iga zo lá sá nak szá ma: ..................................................................................................

6. Mel lé ke lem az igé nyelt jog cí met, az en ge dé lye zett lét szá mot és a tárgy év re ter ve zett fel adat mu ta tót tar tal ma zó
adat la pot.

7. Az igény lés/le mon dás kez de té nek idõ pont ja: ..............................................................................................................

8. Az igény be je len tés pénz ügyi tá mo ga tá si cél ra tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz és nyil ván tar tá sá hoz hoz zá já ru lok.

9. Ki je len tem, hogy a té rí té si díj ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat be tar tom.

10.*

a) Ké rem, hogy a tárgy év re vo nat ko zó, az Szt. 92/C.  § (2)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pénz össze get (tar ta lék -
ala pot) az éves nor ma tív hoz zá já ru lás össze gé bõl az Igaz ga tó ság utal ja át az e cél ra nyi tott bank szám lá ra.
Bank szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve: ..............................................................................................................................

Szám la szám: ......................................................................................................................................................................
b) Nyi lat ko zom, hogy a tárgy év re vo nat ko zó, az Szt. 92/C.  § (2)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pénz össze get

(tar ta lék ala pot) ma gam kí vá nom el kü lö ní te ni.

c) Az Szt. 92/C.  § (3) be kez dé se alap ján pénz esz köz-el kü lö ní té si kö te le zett sé gem nem áll fenn.

Az ada tok hi te les sé gét iga zo lom.

Kelt: ...............................................

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

a fenn tar tó cég sze rû alá írá sa és bé lyeg zõ je

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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ADATLAP 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által nyújtott

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások költségvetési támogatásának igényléséhez

A fenn tar tó neve: ...............................................................................................................................................................
Szék he lye: .........................................................................................................................................................................
A szol gál ta tó, in téz mény/te lep hely neve: .........................................................................................................................
Szék he lye: .........................................................................................................................................................................

Az igé nyelt nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás jog cí me
En ge dé lye zett fé -

rõ hely szám1
Ter ve zett fel adat -

mu ta tó2
Pót igény lés/le -

mon dás3

Gyer mek jó lé ti köz pont
Szo ci á lis ét kez te tés
Házi se gít ség nyúj tás
Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás 100%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás 50%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki szol gál ta tás
Tá mo ga tó szol gá lat 100%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Tá mo ga tó szol gá lat 50%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Kö zös sé gi el lá tá sok 100%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Kö zös sé gi el lá tá sok 50%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Ut cai szo ci á lis mun ka 100%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Ut cai szo ci á lis mun ka 50%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Idõs ko rú ak nap pa li in téz mé nyi el lá tá sa
Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek, haj lék ta la nok nap pa li in téz mé nyi el lá tá sa
Fo gya té kos és de mens sze mé lyek nap pa li in téz mé nyi el lá tá sa
Gyer mek vé del mi kü lön le ges és spe ci á lis el lá tás
Fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tá sa 100%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tá sa 50%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
De mens be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa 100%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz
De mens be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa 50%-os mér té kû tá mo ga tás hoz
Ott hont nyúj tó el lá tás
Utó gon do zói el lá tás
Át la gos szin tû ápo lást, gon do zást nyúj tó el lá tás bent la ká sos és át me ne ti
el he lye zést nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek ben
Csa lá dok át me ne ti ott ho ná ban el he lye zett szü lõk el lá tá sa
Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás 100%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Té rí té si díj
át lag:4

Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás 50%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Té rí té si díj
át lag:

Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei
Böl csõ dei el lá tás
Csa lá di nap kö zi el lá tás
In gye nes in téz mé nyi ét kez te tés

1 Az en ge dé lye zett fé rõ hely szá mot pót igény lés és le mon dás ese tén is ki kell töl te ni a ha tá lyos mû kö dé si en ge dély ben sze rep lõ férõhelyszám alapján.
2 A fel adat mu ta tót két ti ze des jegy pon tos ság gal kell meg ha tá roz ni. A ter ve zett fel adat mu ta tó a gyer mek jó lé ti köz pont, fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki 

     szol gál ta tás, tá mo ga tó szol gá lat, kö zös sé gi el lá tá sok, ut cai szo ci á lis mun ka ese tén leg fel jebb 1 le het. Pót igény lés és le mon dás ese tén az ere de ti igény-
   je len tés ben sze rep lõ ter ve zett fel adat mu ta tó és a meg elõ zõ pótigénylések és lemondások feladatmutatójának összegét kell feltüntetni.

3 A fel adat mu ta tó vál to zá sát két ti ze des jegy pon tos ság gal kell fel tün tet ni.
4 Az éves szint re szá molt 1 fõre jutó sze mé lyi té rí té si dí jak össze gé nek in téz mé nyi át la ga.

Kelt: .....................................................

P. H.

...................................................
fenn tar tó alá írá sa”

68 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



1
. szám

S
Z

O
C

IÁ
L

IS
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

6
9

2. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Igaz ga tó ság meg ne ve zé se ..........................................................................

Humánszolgáltatások 2007. ...... negyedévi támogatási igénye

Fenn tar tó tí pu sa .................................................................................

Tá mo ga tá si jog cím fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat -
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

Össz igény
(E Ft)

Egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás
Össze sen

(E Ft)hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

egy há zi össz -
igény (E Ft)

Szo ci á lis és
gyer mekjó lé ti
alap szol gálta tás
fel ada tai

Gyer mek jó lé ti köz pont

Szo ci á lis ét kez te tés

Házi se gít ség nyúj tás

Jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás 100%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás 50%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki 
szol gál ta tás

Tá mo ga tó szol gá lat 100%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Tá mo ga tó szol gá lat 50%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Kö zös sé gi el lá tá sok 100%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Kö zös sé gi el lá tá sok 50%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Ut cai szo ci á lis mun ka 100%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Ut cai szo ci á lis mun ka 50%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Idõs ko rú ak nap pa li in téz mé nyi
el lá tá sa

Pszi chi át ri ai és
szen ve dély be te gek, haj lék ta la nok
nap pa li in téz mé nyi ellátása

Fo gya té kos és de mens sze mé lyek
nap pa li in téz mé nyi ellátása
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Tá mo ga tá si jog cím fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat -
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

Össz igény
(E Ft)

Egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás
Össze sen

(E Ft)hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

egy há zi össz -
igény (E Ft)

Fo ko zott ápo lást,
gon do zást igény lõ
el lá tás

Gyer mek vé del mi kü lön le ges és
spe ci á lis ellátás

Fo gya té kos sze mé lyek,
pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek
bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa
100%-os mértékû támogatáshoz

Fo gya té kos sze mé lyek,
pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek
bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa
50%-os mértékû támogatáshoz

De mens be te gek, bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tá sa 100%-os
mér té kû támogatáshoz

De mens be te gek, bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tá sa 50%-os
mér té kû támogatáshoz

Át la gos ápo lást,
gon do zást igény lõ
el lá tás

Ott hont nyúj tó el lá tás

Utó gon do zói el lá tás

Át la gos szin tû ápo lást, gon do zást
nyúj tó el lá tás bent la ká sos és
át me ne ti el he lye zést nyúj tó
szo ci á lis intézményekben

Csa lá dok át me ne ti ott ho ná ban
el he lye zett szü lõk ellátása

Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás 100%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás 50%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei

Gyer me kek
nap köz be ni el lá tá sa

Böl csõ dei el lá tás

Csa lá di nap kö zi el lá tás

In gye nes in téz mé nyi ét kez te tés

Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa

Össze sen

Kelt: .....................................................

P. H.

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

alá írás”



3. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Ha tár idõ: .................................................

Csa to lan dó: in téz mé nyen kén ti, te lep he lyen kén ti táblázatok

ADATLAP

a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények
2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulásának elszámolásához

Az adat szol gál ta tó fenn tar tó

  Neve: ...........................................................................................................................................................................

  Tí pu sa*: egy há zi jogi sze mély  ala pít vány  köz ala pít vány  tár sa dal mi szer ve zet  gaz da sá gi tár sa ság 
   egyé ni vál lal ko zó  köz hasz nú tár sa ság, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság  egyéb 

  Címe: ...........................................................................................................................................................................

I. 2007. év ben a fenn tar tó ré szé re a tárgy évi ha tá ro zat alap ján ki utalt összeg, le von va az év köz ben vissza fi ze tett
2007. évi hoz zá já ru lás össze gét

a) nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ........................ Ft
b) egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás** ........................ Ft
c) össze sen (a+b) ........................ Ft

II. A tény le ges fel adat mu ta tók alap ján járó hoz zá já ru lás össze ge

a) nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás*** ........................ Ft
b) egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás** ........................ Ft
c) össze sen (a+b) ........................ Ft

III. Kü lön bö zet [II. c)–I. c)]

a) Vissza fi ze ten dõ (ha ne ga tív) ........................ Ft
b) Az Igaz ga tó ság ál tal uta lan dó (ha po zi tív) ........................ Ft

Dá tum: ...................................................................

P. H.

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

a fenn tar tó ve ze tõ jé nek alá írá sa

Az el szá mo lás sal fog lal ko zó, ja ví tás ra jo go sult sze mély

  neve (ol vas ha tó an): .....................................................................................................................................................

  te le fon szá ma, te le fax szá ma és e-ma il cí me: ................................................................................................................

Meg jegy zés:
* Kér jük a meg fe le lõ négy ze tet „X” jel lel be je löl ni!

** A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás össze gé nek .........%-a (egész fo rint ra ke re kít ve).

*** II. a) a fenn tar tott in téz mény(ek), te lep hely(ek) ál tal meg kül dött adat lap 9. osz lo pa össze sen so rá nak össze gé vel egye zõ. (Ki vé ve azo kat a fenn tar-
       tó kat, akik az éves költ ség ve té si tör vény alap ján a nor ma tív hoz zá já ru lás 30%-ában ré sze sül nek.)
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Intézményi, szolgáltatói és telephelyi adatok

El szá mo lá si idõ szak: .........................................................................................................................................................
In téz mény, szol gál ta tó neve, mû kö dé si en ge dé lyé nek száma: .........................................................................................
In téz mény, szol gál ta tó szék he lye, te lep he lye: ..................................................................................................................

A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás jog cí mé nek meg -
ne ve zé se

(a költ ség ve té si tör vény 3. sz. mel lék le te 
sze rint

Éves nor ma tí va
össze ge

(Ft/szol gá -
lat, Ft/el lá -

tott Ft/fé rõ hely)

Mû kö dés hó nap -
ja i nak szá ma

Iga zolt mun ka -
órák, össze sí tett
gon do zá si órák

szá ma (óra)

Tény le ges gon do -
zá si na pok szá ma 

(nap)

Na pon ta össze sí -
tett tény le ges 

el lá tot ti lét szám
össze sen (fõ)

Gon do zá si na po -
kon tény le ge sen
ren del ke zés re

álló fé rõ he lyek
szá ma (fé rõ hely)

Tény le ges fel -
adat mu ta tó (szol -
gá lat, fõ, il let ve

fé rõ hely)

A tény le ges 
fel adat mu ta tó

alap ján járó nor -
ma tív ál la mi hoz -

zá já ru lás
(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11. Szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás feladatai:
b) Gyermekjóléti központ
c) Szociális étkeztetés
d) Házi segítségnyújtás
ea) Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 100%-os mértékû
hozzájáruláshoz
eb) Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 50%-os mértékû
hozzájáruláshoz
f) Falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás
ga) Támogató szolgáltatás
100%-os mértékû hozzájáruláshoz
gb) Támogató szolgáltatás 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ha) Közösségi ellátások 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
hb) Közösségi ellátások 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ia) Utcai szociális munka 100%-os 
mértékû hozzájáruláshoz
ib) Utcai szociális munka 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
j) Idõskorúak nappali intézményi
ellátása
k) Pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok
nappali intézményi ellátása
l) Fogyatékos és demens
személyek nappali intézményi
ellátása
12/a) Fokozott ápolást, gondozást
igénylõ ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és 
speciális ellátás
aba) Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
100%-os mértékû hozzájáruláshoz
abb) Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
50%-os mértékû hozzájáruláshoz
aca) Demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
acb) Demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
12/b) Átlagos ápolást, gondozást
igénylõ ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
bb) Utógondozói ellátás
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A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás jog cí mé nek meg -
ne ve zé se

(a költ ség ve té si tör vény 3. sz. mel lék le te 
sze rint

Éves nor ma tí va
össze ge

(Ft/szol gá -
lat, Ft/el lá -

tott Ft/fé rõ hely)

Mû kö dés hó nap -
ja i nak szá ma

Iga zolt mun ka -
órák, össze sí tett
gon do zá si órák

szá ma (óra)

Tény le ges gon do -
zá si na pok szá ma 

(nap)

Na pon ta össze sí -
tett tény le ges 

el lá tot ti lét szám
össze sen (fõ)

Gon do zá si na po -
kon tény le ge sen
ren del ke zés re

álló fé rõ he lyek
szá ma (fé rõ hely)

Tény le ges fel -
adat mu ta tó (szol -
gá lat, fõ, il let ve

fé rõ hely)

A tény le ges 
fel adat mu ta tó

alap ján járó nor -
ma tív ál la mi hoz -

zá já ru lás
(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

bc) Átlagos szintû ápolást,
gondozást nyújtó ellátás
bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó szociális intézményekben
bd) Családok átmeneti otthonában
elhelyezett szülõk ellátása
12/ca) Emelt színvonalú
bentlakásos ellátás 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
cb) Emelt színvonalú bentlakásos
ellátás 50%-os mértékû
hozzájáruláshoz
13. Hajléktalanok átmeneti
intézményei
14. Gyermekek napközbeni
ellátása
a) Bölcsõdei ellátás
b) Családi napközi ellátás
c) Ingyenes intézményi étkeztetés
Összesen

Meg jegy zés: Az ada tok szá mí tá sa a mel lé kelt Ki töl té si út mu ta tó sze rint történik.
2. osz lop: Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás ese tén a szá mí tás sze rint járó éves nor ma tí va össze gét kell beírni.
8. osz lop: A tény le ges fel adat mu ta tót két ti ze des jegy pon tos ság gal kell ke re kí te ni. Az 11/b) és 11/f)–ib) pont sze rin ti

jog cí mek ese tén a tény le ges fel adat mu ta tó legfeljebb 1 lehet.
9. osz lop: So ron ként kell ke re kí te ni egész fo rint ra.

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az el szá mo ló la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Kelt: ...........................................................................................

.................................................................................
az in téz mény, szol gál ta tó ve ze tõ jé nek alá írá sa

Kitöltési útmutató az elszámoló adatlap 8. oszlopához

– Szo ciális ét kez te tés, házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás és idõs ko rú ak, pszi chi át ri ai és szenve dély -
betegek, haj lék ta la nok, nap pa li in téz mé nyi el lá tá sa, va la mint a fo gya té kos és de mens sze mé lyek nap pa li in téz mé nyi
el lá tá sa ese tén:

Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési tör vény ben meghatározott osztószám

„Tény le ges el lá tot ti lét szám” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján na pon ta össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás
szem pont já ból figye lembe ve he tõ el lá tot ti létszám (a táblázat 6. oszlopa).

9. osz lop: 2. osz lop × 8. osz lop

– Tá mo ga tó szol gá lat ese tén:

Igazolt munkaórák száma
(2300/12) × mûködés hónapjainak száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ – sze mé lyi se gí tés re és szál lí tó szol gál ta tás ra for dí tott – mun ka órák szá ma (a táb lá zat
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4. osz lo pa). Az iga zolt mun ka órák szá ma 0, ha a tárgy év ben el lá tott sze mé lyek szá ma nem éri el a 30 fõt, il let ve – ha a
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást nem az egész évre vet ték igény be – an nak idõ ará nyos ré szét.

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak szá ma]

– Kö zös sé gi el lá tá sok ese tén:

Igazolt munkaórák száma

(2100/12) × mûködés hónapjának száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ mun ka órák szá ma (a táb lá zat 4. osz lo pa). A szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott ala csony
kü szö bû el lá tás ki vé te lé vel az iga zolt mun ka órák szá ma 0, ha a tárgy év ben el lá tott sze mé lyek szá ma nem éri el a 40 fõt,
il let ve – ha a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást nem az egész évre vet ték igény be – an nak idõ ará nyos ré szét.

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak szá ma]

– Ut cai szo ci á lis mun ka ese tén:

Igazolt munkaórák száma

(MN/12) × mûködés hónapjának száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ mun ka órák szá ma (a táb lá zat 4. osz lo pa).

„MN” = Az adott évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mun ka na pok szá ma × 4

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak szá ma]

– Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki szol gál ta tás ese tén:

Igazolt munkaórák száma

(MN/12) × mûködés hónapjának száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ mun ka órák szá ma (a táb lá zat 4. osz lo pa).

„MN” = Az adott évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mun ka na pok szá ma × 8

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak szá ma]

– Fo ko zott ápo lást, gon do zást igény lõ el lá tás, át la gos gon do zást, ápo lást igény lõ el lá tás, emelt szín vo na lú bent la ká sos
el lá tás és gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ese tén:

Tényleges ellátotti létszám

az adott évre vonatkozó költségvetési tör vény ben meghatározott osztószám

„Tény le ges gon do zá si na pok szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás
szem pont já ból figye lembe ve he tõ gon do zá si na pok szá ma, il let ve a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ese tén a böl csõ dék
havi je len tõ lap ja sze rint bent lévõ gyer me kek szá ma alap ján össze sí tett gon do zá si na pok szá ma (a táb lá zat 5. osz lo pa)

9. osz lop: 2. osz lop × 8. osz lop

– Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nye ese tén:

Tényleges ellátotti létszám

az adott évre vonatkozó költségvetési tör vény ben meghatározott osztószám

„Tény le ges fé rõ he lyek szá ma” = a gon do zá si na po kon ren del ke zés re álló fé rõ he lyek szá má nak éves össze ge, ide ért ve
az idõ sza kos fé rõ he lye ket is (a táb lá zat 7. osz lo pa).

9. osz lop: 2. osz lop × 8. osz lop”
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A Kormány
326/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól  szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el -
jár va, il let ve szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról 
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban, a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok igény lé sé nek és
meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 63/2006. (III 27.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A lak cím meg ál la pí tá sa szem pont já ból a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás ada tai irány adó ak.”

2.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán a lí zin gelt dol -
gon fenn ál ló hasz ná la ti jo got meg ha tá ro zott idõ re  szóló
va gyo ni ér té kû jog ként kell figye lembe ven ni. A meg ha tá -
ro zott idõ re  szóló va gyo ni ér té kû jog ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sá ra az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
72.  §-ának (2) be kez dé se az irány adó.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § (1) A kor mány szo ci á lis ha tó ság ként az Szt.
a) 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja al kal ma zá sa

so rán a szo ci á lis és gyám hi va talt,
b) 4/A.  §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a jegy zõ

szék he lye sze rint ille té kes szo ci á lis és gyám hi va talt,
c) 43/A.  §-a (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a fel leb -

be zé si el já rás ra ille té kes szo ci á lis és gyám hi va talt
je lö li ki.

(2) Az Szt. sze rin ti, elsõ fo kon a jegy zõ ha tás kö ré be
utalt ha tó sá gi ügyek ben a szo ci á lis és gyám hi va tal jár el
fe let tes szerv ként.

(3) Az Szt.
a) 10.  §-a (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban ál la mi

adó ha tó ság az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ille té kes
igaz ga tó sá ga,

b) 10.  §-a (4) és (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
kincs tár a Ma gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

c) 37/A.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak és (5) be kez dé -
sének, 37/B.  §-a (1) be kez dé se ba) al pont já nak és 37/D.  §-a
(3) be kez dé se e) pont já nak al kal ma zá sá ban ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont, il le tõ leg
an nak ki ren delt sé ge,

d) 43.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja al kal ma zá sá ban
or vos szak ér tõi szerv az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet
or vo si bi zott sá ga,

e) 43.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja al kal ma zá sá ban
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az Ál la mi Népegész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat te rü le ti leg ille té kes vá rosi
in té ze té nek tisz ti or vo sa,

f) 50.  §-a (2) be kez dé sé nek, 50/A.  §-a (4)–(7) bekez -
déseinek, 50/C.  §-a (1) be kez dé sé nek, 50/D.  §-ának és
53.  §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban egész ség biz to sí -
tá si szerv a te rü le ti leg ille té kes te rü le ti egész ség biz to sí tá si
pénz tár,

g) 50/C.  §-a (2) és (5) be kez dé sé nek, 50/E.  §-a (1)–(2) be -
kezdésének, 51.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek és 52.  §-a
(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban egész ség biz to sí tá si
szerv az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár,

h) 55.  §-a (7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban in gat lan -
ügyi ha tó ság az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes földhi -
vatal.”

4.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés je lö -
lé se (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze -
mély lak cí me az Szt. 37/E.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
to vább fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt vál to zik meg, az új lak -
cím sze rint ille té kes jegy zõ a ke re sõ te vé keny ség fenn ál lá sa
ese tén a rend sze res szo ci á lis se gélyt to vább fo lyó sít ja.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé szül 
ki :

„(6) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ
sze mély ré szé re a rend sze res szo ci á lis se gélyt az Szt.
37/B.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint csök ken tett
összeg ben fo lyó sít ják, és a csök ken tett össze gû fo lyó sí tás
idõ tar ta ma alatt a se gé lye zett lak cí me meg vál to zik, az új
lak cím sze rint ille té kes jegy zõ a se gélyt a csök ken tett
össze gû fo lyó sí tás ról ren del ke zõ ha tá ro zat ban fog lalt idõ -
tar ta mig az ab ban meg ha tá ro zott összeg ben fo lyó sít ja.
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Amennyi ben a se gé lye zett az új lak cí me sze rin ti te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel fenn ál ló együtt mû kö -
dé si kö te le zett sé gét is meg sze gi, ak kor vele szem ben az
Szt. 37/B.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt jog -
kö vet kez ményt kell al kal maz ni.

(7) A havi rend sze res szo ci á lis el lá tás ra és a la kás fenn -
tar tá si tá mo ga tás ra jo go sult ha lá la ese tén a fel nem vett el -
lá tást a vele kö zös ház tar tás ban együtt élt há zas társ vagy
élet társ, gyer mek, uno ka, szü lõ, nagy szü lõ és test vér egy -
mást kö ve tõ sor rend ben ve he ti fel a ha lál hó nap ját kö ve tõ
hó nap utol só nap já ig.”

5.  §

Az R. 15.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Szt. 37/A.  §-ának (3) be kez dé se alap ján nem fog lal -
koz ta tott nak mi nõ sü lõ sze mély (a továb biak ban: nem fog -
lal koz ta tott sze mély) ese té ben – az (1) be kez dés ben fog lal -
ta kon túl me nõ en – a ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges]

„a) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont, il le tõ leg an nak ki -
ren delt sé ge (a továb biak ban együtt: mun ka ügyi köz pont)
iga zo lá sa a mun ka nél kü li já ra dék, il let ve az ál lás ke re sé si
já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék (a továb -
biak ban együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás) fo lyó sí tá sa idõ -
tar ta má nak le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog lal -
koz ta tott sze mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem
ré sze sül, vagy”

„f) az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok -
irat má so la ta; az alap fo kú vagy an nál ala cso nyabb is ko lai
végzett ség rõl ok irat hi á nyá ban nyi lat ko zat is el fo gad ható.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 17/A–17/B.  §-sal egé szül ki:

„17/A.  § (1) Ha a rend sze res szo ci á lis se gélyt ké rel me zõ 
sze mély há zas tár sa vagy élet tár sa vál lal ja az Szt. 37/D.  §-ának
(6) be kez dé se sze rin ti együtt mû kö dést, ak kor ez er rõl
 szóló nyi lat ko za tát a ké re lem hez mel lé kel ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a jegy zõ tájékoz -
tatja a há zas tár sat vagy élet tár sat a vál lalt együtt mû kö dés
tar tal mi ele me i rõl.

17/B.  § (1) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ
sze mély az ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás -
ban vesz rész, a fog lal koz ta tó a fog lal koz ta tás meg kez dé -
sé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja a jegy zõt

a) a fog lal koz ta tott sze mély ter mé sze tes sze mély azo -
no sí tó ada ta i ról,

b) a fog lal koz ta tás kez dõ idõ pont já ról és vár ha tó idõ -
tar ta má ról, va la mint

c) a mun ka szer zõ dés sze rin ti ke re set havi net tó össze -
gé rõl.

(2) A rend sze res szo ci á lis se gély Szt. 37/E.  § (1) bekez -
dése sze rin ti leg ma ga sabb össze ge 2007. ja nu ár 1-jétõl
53 915 fo rint.”

7.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) Az elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást

mérõ ké szü lék (a továb biak ban: ké szü lék) Szt. 55/A.  §
(3) be kez dés sze rin ti biz to sí tá sá nak fel té te le, hogy az ille -
té kes te le pü lé si ön kor mány zat meg ál la po dást kös sön az
elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást mérõ ké szü lék biz -
to sí tá sá ról a te rü le tén mû kö dõ áram-, il let ve gáz szol gál ta -
tó val.

(2) Azon sze mély ré szé re, aki nél ké szü lék mû kö dik, a
la kás fenn tar tá si tá mo ga tást rész ben vagy egész ben a ké -
szülék mû köd te té sét le he tõ vé tevõ esz köz (a továb biak ban:
kód hor do zó) for má já ban kell nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás tar tal maz za a
kód hor do zó for má já ban nyúj tott la kás fenn tar tá si támo -
gatás igény be vé te lé nek és a ké szü lék mû köd te té sé nek sza -
bá lya it.

(4) A ké szü lék le sze re lé se ese tén a la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tás kód hor do zó for má já ban tör té nõ nyúj tá sát meg
kell szün tet ni.

(5) Amennyi ben a jo go sult a ké szü lék le sze re lé sét a fel -
sze re lés tõl szá mí tott egy éven be lül kéri, ak kor a be szer zés 
és fel sze re lés költ sé ge it idõ ará nyo san meg kell té rí te nie.

(6) A jo go sult nak nem kell meg té rí te nie a be szer zés és
fel sze re lés költ sé ge it, amennyi ben a fel sze re lés tõl szá mí tott
egy éven be lül lak cí me meg vál to zik.”

8.  §

(1) Az R. 35.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A há zi or vo si iga zo lá son meg kell je löl ni a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint csak szak or vos ál -
tal ren del he tõ (SZ jel zé sû), és az elsõ íz ben csak szak or vos 
ál tal ren del he tõ (J jel zé sû) gyógy sze re ket. A há zi or vo si
iga zo lá son fel kell tün tet ni azo kat a szak or vos ál tal ha von -
ta rend sze re sen ren delt gyó gyí tó el lá tá so kat is, me lyek rõl
a szak or vos tá jé koz tat ta a há zi or vost.”

(2) Az R. 35.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bo rí té kon a „há zi or vo si iga zo lás köz gyógy el lá tás
igény be vé te lé hez” szö veg ré szen túl fel kell tün tet ni a házi -
orvos ne vét és bé lyeg zõ szá mát is.”

(3) Az R. 35.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) Ha a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí -
tá sa irán ti ké rel met jog erõ sen el uta sí tot ták, és a hat hó na pon
be lül be nyúj tott új ké re lem a havi rend sze res gyó gyí tó
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el lá tás költ sé gé nek a gyógy ke ze lést szol gá ló te rá pia, il le -
tõleg a gyógy sze rek té rí té si dí já nak vál to zá sa kö vet kez -
tében tör tént emel ke dé sén ala pul, ak kor az újabb ké re lem -
hez mel lé kel ni kell a há zi or vos erre vo nat ko zó nyilatko -
zatát.”

9.  §

(1) Az R. 37.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak a 12/a. szá mú
mel lék let sze rin ti pél dá nyát a TEP tá jé koz ta tá sul a há zi or -
vo si iga zo lást ki ál lí tó há zi or vos nak is el jut tat ja, mely ben
meg je lö li a há zi or vo si iga zo lás ban sze rep lõ ha tó anyag
alap ján a szak mai sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó
– egy havi te rá pi á hoz szük sé ges – leg ala cso nyabb napi te -
rá pi ás költ sé gû gyógy szer ne vét és té rí té si dí ját.”

(2) Az R. 37.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(6) be kez dé sek szá mo zá sa
(4)–(7) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) A havi 6000 fo rint fe let ti gyógy szer költ sé get meg -
ál la pí tó szak ha tó sá gi ál lás fog la lás a TEP ve ze tõ jé nek el -
len jegy zé sé vel ad ha tó ki.”

10.  §

Az R. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„48.  § (1) Ha a jo go sult ság kez dõ idõ pont ját megelõ -

zõen a jo go sult meg hal, és a te le pü lé si ön kor mány zat a
köz gyógy el lá tá si iga zol vány után fi ze ten dõ té rí tést az Szt.
53.  §-ának (1) be kez dé se sze rint át utal ta a TEP-nek, a be fi -
ze tett tel jes összeg vissza igé nyel he tõ.

(2) Az (1) be kez dés, va la mint az Szt. 53.  §-ának (3) be -
kez dé se sze rin ti eset ben a TEP – a jo go sult ha lá lá nak tu do -
má sá ra ju tá sá tól szá mí tott – 15 na pon be lül gon dos ko dik a
vissza igé nyelt összeg nek az ön kor mány zat szám lá já ra tör -
té nõ át uta lá sá ról.”

11.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

(2) Az R. 9–10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2–3. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be a ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha e ren de let hatályba lépésekor a rend sze res szo ci á lis
se gély az Szt. 37/C.  §-ának (1) be kez dé se alap ján szü ne tel, 
a jegy zõ hi va tal ból meg vizs gál ja, hogy fenn áll nak-e az
Szt. 37/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott felté -
telek.

(3) Az R. e ren de let 8.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
35.  § (5) be kez dé sét, to váb bá 9.  §-ával meg ál la pí tott 37.  §
(3) be kez dé sét, va la mint a mel lék le te ket érin tõ, 11.  §-ban
meg ha tá ro zott mó do sí tá so kat a ren de let hatályba lépését
köve tõen in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a 18. élet évét be töl tött”
szö veg rész,

b) 29.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész,

c) 54.  §-a.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.

a) 15.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban a „d)” szöveg -
rész he lyé be a „d)–e)” szö veg rész,

b) 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „me gyei”
szö veg rész he lyé be a „te rü le ti” szö veg rész,

c) 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 37.  §-ának
összes be kez dé sé ben, 38.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
40.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 44.  §-a (4) bekezdé -
sének be ve ze tõ szö ve gé ben, 44.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 46.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben, 49.  §-ában, 61.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben a „MEP” szö veg rész he lyé be a „TEP” szö veg rész,

d) 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „MEP-nek” szö veg rész
he lyé be a „TEP-nek” szö veg rész,

e) 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „MEP-nél” szö veg rész
he lyé be a „TEP-nél” szö veg rész,

f) 44.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „MEP-et” szö veg rész
he lyé be a „TEP-et” szö veg rész,

g) 47.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben a „MEP-en” szöveg -
rész he lyé be a „TEP-en” szö veg rész,

h) 11. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „Me gyei” szöveg -
rész he lyé be a „Te rü le ti” szö veg rész

lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem
a rendszeres szociális segély megállapítására

I. Sze mé lyi ada tok

1. A ké rel me zõ sze mély re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok:

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ...............................................................................................................................

Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri): .....................................................................

A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve:............................................................................................................................

2. A ké rel me zõ csa lá di ál la po ta:
 egye dül ál ló
 há zas tár sá val/élet tár sá val él együtt

3. A ké rel me zõ
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban nem ré sze sül

4. A há zas társ/élet társ sze mé lyi ada tai:

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

5. A ké rel me zõ há zas tár sa/élet tár sa
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül
 fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban nem ré sze sül

6. A ké rel me zõ vel együtt élõ, el tar tott gyer me ke i nek szá ma össze sen ............. fõ

Név Szü le té si hely, év, hó, nap
16. évet be töl tött sze mély ese tén az

ok ta tá si in téz mény meg ne ve zé se
Meg jegy zés*

* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni, ha
– a 16–20 év kö zöt ti gyer mek nem jár ok ta tá si in téz mény be, de ön ál ló ke re set tel még nem ren del ke zik, vagy
– élet kor tól füg get le nül a tar tós be teg ség vagy fo gya té kos ság fenn ál lá sát.
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II. Jö ve del mi ada tok

A ké rel mezõ, va la mint há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a vele egy ház tar tás ban élõ gyer me ke i nek a havi jö ve del me
fo rint ban:

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ
Há zas tár sa
(élet tár sa)

Gyer me kei

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si
jog vi szony ból szár ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me -
lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny -
ség bõl szár ma zó

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend -
sze res szo ci á lis el lá tá sok

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal
fo lyó sí tott el lá tá sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak jog cí me:
 egész ség ká ro so dott

Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak szak vé le mé nye,
– Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sa.
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást vagy a va kok sze mé lyi já ra dé kát

folyó sító szerv neve és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 nem fog lal koz ta tott
Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, il le tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt ség nek) a neve és címe,

amely a mun ka nél kü li já ra dé kot, ál lás ke re sé si já ra dé kot, ál lás ke re sé si se gélyt, vál lal ko zói já ra dé kot fo lyó sí tot ta, vagy
amellyel a ké re lem be nyúj tá sa elõtt együtt mû kö dött .......................................................................................................

– az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a szerv nek a neve és címe, amellyel a ké re lem be nyúj tá sa

elõtt együtt mû kö dött ............................................................
– a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor az el lá tást meg szün te tõ szerv neve és címe .........................

...............................................................................................................................................................................
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta, il let ve ok irat hi á nyá ban az alap fo kú vagy an nál ala -

cso nyabb vég zett ség rõl  szóló nyi lat ko zat

 tá mo ga tott ál lás ke re sõ
Csa to lás ra ke rült:
– a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, il le tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak, (ki ren delt ség nek) a

 neve és címe, amely az ál lás ke re sé si já ra dé kot vagy ál lás ke re sé si se gélyt folyó sítja ............................................................
............................................................................................................................................................................................
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Ké rem az aláb bi ira tok hi va tal ál ta li be szer zé sét:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy
– ké rel me zõ:
élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– há zas társ/élet társ:
élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (a meg fe le lõ rész alá hú zan dó),
– amennyi ben nem fog lal koz ta tott ként ké rem a se gély meg ál la pí tá sát, ak kor

= ke re sõ te vé keny sé get nem foly ta tok,
= köz ok ta tá si, il le tõ leg fel sõ ok ta tá si in téz mény ben nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rin ti ta nul má nyo kat nem

végzek,
= vál la lom a be il lesz ke dést se gí tõ prog ram ban való rész vé telt,

– a ké re lem ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt jö ve del mi ada tok va ló di sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el -
lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi
adó ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

Dá tum: ...........................................

................................................ ............................................................
ké rel me zõ nagy ko rú hoz zá tar to zók alá írá sa

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat ki töl te ni.

I. Sze mé lyi ada tok

Egye dül ál ló az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, ki vé ve, ha élet tár sa van.
Közö s ház tar tás ban élõ el tar tott gyer mek nek szá mít:

– a húsz éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ,
– a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ, nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul má -

nyo kat foly ta tó,
– a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má -

nyo kat foly ta tó,
– kor ha tár ra való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fo gya té kos vér 

sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek. A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó
iga zo lá so kat a ké re lem hez csa tol ni kell.

II. Jö ve del mi ada tok

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl
szár ma zó va gyo ni ér ték (be vé tel), füg get le nül at tól, hogy adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár -
mely or szág jog sza bá lya alap ján fo lyó sí tott nyug dí jat. Jö ve de lem nek mi nõ sül az a be vé tel is, amely után az egy sze rû sí -
tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá -
já ru lást kell fi zet ni.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni. A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gekkel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nõ sül a
sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett ség nek
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mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her -
vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék,
nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol -
gá ló be vé telt sze rez, az el is mert költ ség ki szá mí tá sa so rán a be vé tel csök kent he tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
tör vény sze rint el is mert költ ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a be vé tel 20 szá za lé ká val.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult nak járó pénz be li tá mo ga tás, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel lett fo lyó sí tott pót lék, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si díj és kü lön el lát mány, az anya sá gi tá mo ga tás, a
ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va -
kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás, to váb bá a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény
alap ján biz to sí tott jut ta tás.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek a jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hó nap alatt ka pott összeg egy havi át -

lagát kell együt te sen figye lembe ven ni.

Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni to váb bá a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, a
gaz da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén
szer zett be vé tel.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós el lá tá sok,
há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér -
tékû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem,
illet ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lõ jö ve del mek rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a
ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

Egész ség ká ro so dott az a sze mély, aki
a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, vagy
b) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy
c) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.
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A ké re lem hez
– az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben mel lé kel ni kell az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak a

mun ka ké pes ség leg alább 67%-os mér té kû csök ke né sé rõl ké szült szak vé le mé nyét
– a b) és c) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben

= vagy mel lé kel ni kell a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy a vak
sze mély va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, a sú lyo san fo gya té kos sze mély pe dig fo gya té kos sá gi támogatásban
részesül,

= vagy meg kell adni a fo lyó sí tó szerv ne vét és cí mét, va la mint ki kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re
vo nat ko zó kérelmet.

Nem fog lal koz ta tott az a sze mély:
a) aki nek a mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék (a továb biak ban

együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás) fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban, il let ve kép zé si tá mo -
ga tás ként ke re set pót ló jut ta tás ban nem ré sze sül, vagy

b) aki nek az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ tar tam le jár tát
meg elõ zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra nem sze rez jo go sult sá got,
vagy

c) aki a rend sze res szo ci á lis se gély irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont -
tal, il le tõ leg an nak ki ren delt sé gé vel (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont), vagy a la kó-, tar tóz ko dá si hely sze rint ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv) leg alább egy év idõ -
tar tam ban együtt mû kö dött, vagy

d) aki nek az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á lis já ra dék, a
bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me ne ti já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi nyug -
díj, az ide ig le nes öz ve gyi nyug díj, to váb bá az ár va el lá tás meg szû né se  miatt az öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sát meg szün tet -
ték, és köz vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi köz pont tal, il let ve an nak ki ren delt sé gé vel, vagy az
együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel leg alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,

e) aki nek a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa a mun ka ké pes ség-csök ke nés mér té ké nek vál to zá sa  miatt szûnt
meg,

f) aki a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en fo lyó sí tott jö ve de lem pót ló tá mo ga tás, il let ve rend sze -
res szo ci á lis se gély ko ráb bi fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a mun ka ügyi köz pont tal, il le tõ leg az ön kor mány zat tal
együtt mû kö dött, fel té ve, hogy a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát a ké rel me zõ a se gély meg szün te té sé tõl szá -
mí tott har minc hat hó na pon be lül kér te.

A ké re lem hez vagy mel lé kel ni kell az aláb bi iga zo lá sok va la me lyi két, vagy meg kell adni azon szerv ne vét és cí mét,
ahon nan az irat be sze rez he tõ. Ez utób bi eset ben az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vo nat ko zó ké re lem ki töl té se is
szük sé ges!

– Az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt sé gé nek) az iga zo lá sa a mun ka nél kü li já -
ra dék, az ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tás idõ tar ta má nak le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog -
lal koz ta tott sze mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül.

– A b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sa ar ról, hogy az ál lás ke re sé si tá -
mo ga tás ra való jo go sult sá ga nem áll fenn, to váb bá a mun ka vi szony ban töl tött azon nap ja i nak szá má ról, ame lye ket az ál -
lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe kell ven ni.

– A c), d) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt
szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl.

– A d), e), f) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha -
tá ro zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa, ha a ko ráb bi el lá tá so kat nem a ké rel me zõ je len le gi lak cí me sze rint ille té kes te -
le pü lé si ön kor mány zat fo lyó sí tot ta.

Min den eset ben csa tol ni kell az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát, il let ve az alap fo kú
vagy an nál ala cso nyabb vég zett ség ese té ben ok irat hi á nyá ban az er rõl  szóló nyi lat ko za tot.

Tá mo ga tott ál lás ke re sõ az a sze mély, aki ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban, il le tõ leg ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban
része sül.

A ké re lem hez
– vagy csa tol ni kell a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sát ar ról, hogy a ké rel me zõ ál lás ke re sé si tá mo ga -

tás ban ré sze sül,
– vagy meg kell adni azon mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) ne vét és cí mét, amely az el lá tást fo lyó sít ja, va la mint ki

kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vo nat ko zó ké rel met.
A ké rel met a ké rel me zõn túl me nõ en a há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a nagy ko rú gyer me kek nek is alá kell ír ni uk.

Ha az el lá tást kérõ vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja nem cse lek võ ké pes, he lyet te a tör vényes kép vi se lõ je jo go sult az
alá írás ra.”
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2. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem
a közgyógyellátás megállapítására

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: .........................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
La kó hely: ............................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................
Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ...............................................................................................................................

II. A jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A köz gyógy el lá tás meg ál la pí tá sát az aláb bi ak ra te kin tet tel ké rem (A meg fe le lõ pon tot kér jük be ka ri káz ni!):

a) az aláb bi el lá tá sok va la me lyi ké ben ré sze sü lök:
(Kér jük X-szel je löl je be, hogy me lyik el lá tás ban ré sze sül.)

 egész ség ká ro so dás ra te kin tet tel nyúj tott rend sze res szo ci á lis se gély
 ha di gon do zot ti pénz el lá tás
 nem ze ti gon do zot ti pénz el lá tás
 köz pon ti szo ci á lis se gély
 rok kant sá gi já ra dék
 I. vagy II. cso por tú rok kant sá gi vagy bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás
 ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék (vagy a ké rel me zõ re te kin tet tel fo lyó sít ják)

Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– a nyug díj fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a
 ha di gon do zot ti pénz el lá tás
 nem ze ti gon do zot ti el lá tás
 köz pon ti szo ci á lis se gély
 rok kant sá gi já ra dék
 rok kant sá gi/bal ese ti rok kant sá gi nyug díj
 fo lyó sí tá sá ról
– a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék fo lyó sí tá sá ról.
Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a meg je lölt el lá tást fo lyó sí tó szerv neve és címe, az el lá tás fo -

lyó sí tá si szá ma: ................................................................................................................................................................

b) bent la ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben lakó, át me ne ti gon do zott, át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be
vett kis ko rú sze mély nek

csa to lás ra ke rült: az in téz mé nyi el he lye zést vagy ne ve lés be vé telt iga zo ló irat.
Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a gon do zás ba/ne ve lés be vé telt el ren de lõ gyám hi va tal neve,

címe: ................................................................................................................................................................................

c) jö ve del mi hely ze tem re és a ma gas gyógy szer költ sé gem re te kin tet tel
(Ez eset ben ki kell töl te ni a III. pont ban sze rep lõ csa lád ta gok ra vo nat ko zó ada to kat, va la mint a jövedelemnyilat -

ko zatot.)

III. A kö ze li hoz zá tar to zók ra és jö ve del mük re vo nat ko zó ada tok

a) A ké rel me zõ csa lá di kö rül mé nye:
 egye dül élõ
 nem egye dül élõ
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b) A ké rel me zõ csa lád já ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók ada tai
A ké rel me zõ csa lád já ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók szá ma: ......... fõ.

Kö ze li hoz zá tar to zó neve
(szü le té si neve)

Csa lá di kap cso lat meg ne ve zé se Szü le té si he lye, év, hó nap, nap Meg jegy zés*

* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni, ha
– a 16–20 év kö zöt ti gyer mek nem jár ok ta tá si in téz mény be, de ön ál ló ke re set tel még nem rendelkezik,
– élet kor tól füg get le nül a gyer mek tar tós be teg sé gé nek vagy fo gya té kos sá gá nak fennállását.

c) Jö ve del mi ada tok

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ A csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si
jog vi szony ból szár ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi,
il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl
szár ma zó

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze -
res szo ci á lis el lá tá sok

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal
fo lyó sí tott el lá tá sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

IV. Nyi lat ko za tok

a) A II/a) pont sze rin ti jo go sult ság ese tén nyi lat ko zom ar ról, hogy kró ni kus be teg ség re te kin tet tel
 ké rem
 nem ké rem

egyé ni gyógy szer ke ret meg ál la pí tá sát. (Kér jük X-szel je löl je be a meg fe le lõ választ.)

b) A köz gyógy el lá tá si iga zol vány át vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko zat:
 A köz gyógy el lá tás iga zol vány kéz be sí té sét pos tai úton: ................................................... cím re ké rem.
 A köz gyógy el lá tá si iga zol ványt ........................... te rü le ti egész ség biz to sí tá si pénz tár nál sze mé lye sen ve szem át.

(Kér jük X-szel je löl je be a meg fe le lõ vá laszt.)
c) Ki je len tem, hogy
– élet vi tel sze rû en a la kó he lye men vagy a tar tóz ko dá si he lye men élek (A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.),
– a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.
Tu do má sul ve szem, hogy a ké re lem ben kö zölt ada tok va ló di sá gát a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról

 szóló 1993. évi III. tör vény 10.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv – az ál la mi adó ha tó ság
ille té kes igaz ga tó sá ga út ján – el len õriz he ti.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok a szo ci á lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, to váb bá
a köz gyógy el lá tá si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok nak a köz gyógy el lá tás in for má ci ós rend sze ré ben tör té nõ fel hasz ná -
lá sá hoz.

Dá tum: ................................................

................................................ ..............................................................................
ké rel me zõ alá írá sa ké rel me zõ há zas tár sá nak/élet tár sá nak alá írá sa
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

Jö ve del mi ada tok:

Ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ a köz gyógy el lá tást jö ve del mi hely ze té re és ma gas gyógy szer költ sé gé re te kin tet tel
kéri, a jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges az egy csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók jö ve del mé nek vizs gá la ta.

Egye dül élõ: az a sze mély, aki egy sze mé lyes ház tar tás ban la kik.

Csa lád: egy la kás ban, vagy sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó bent la ká sos szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mény ben
együtt élõ, ott be je len tett la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zók kö zös sé ge.

Kö ze li hoz zá tar to zó nak szá mít:

– a há zas társ, az élet társ;

– a 18. élet évét be nem töl tött gyer mek vo nat ko zá sá ban a vér sze rin ti és az örök be fo ga dó szü lõ, il let ve a szü lõ há zas -
tár sa vagy élet tár sa;

– az a vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek, aki

= húsz éves nél fi a ta labb, és ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik,

= hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul -
má nyo kat folytat,

= hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán
tanulmányokat folytat,

= kor ha tár ra való te kin tet nél kül tar tó san be teg, il let ve tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fogyatékos.

A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó iga zo lá so kat a ké re lem hez csa tol ni kell.

Lak cím: az a la kó- vagy tar tóz ko dá si hely, ahol az érin tett sze mély élet vi tel sze rû en la kik.

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl
szár ma zó va gyo ni ér ték (be vé tel), füg get le nül at tól, hogy adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár -
mely or szág jog sza bá lya alap ján fo lyó sí tott nyug dí jat. Jö ve de lem nek mi nõ sül az a be vé tel is, amely után az egy sze rû sí -
tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá -
já ru lást kell fi zet ni.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni. A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ -
sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si 
hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz -
to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul szol -
gá ló be vé telt sze rez, az el is mert költ ség ki szá mí tá sa so rán a be vé tel csök kent he tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény
sze rint el is mert költ ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a be vé tel 20 szá za lé ká val.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult nak járó pénz be li tá mo ga tás, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel lett fo lyó sí tott pót lék, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si díj és kü lön el lát mány, az anya sá gi tá mo ga tás, a
ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint – a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te -
lé vel – a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo -
gya té kos sá gi tá mo ga tás, to váb bá a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tás.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor

– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom hó nap,

– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hó nap

alatt ka pott összeg egy ha vi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.
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Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, a gaz -
da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer zett
be vé tel.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyermek -
gondozási se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós el lá tá sok,
há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re -
sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér té kû
jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let ve
min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.”

3. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Háziorvosi igazolás

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

A há zi or vo si iga zo lás ki adá sá ra

 köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa

 egyé ni gyógy szer ke ret fe lül vizs gá la ta

cél já ból ke rül sor. (A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni.)
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II. A tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott, tar tó san al kal ma zott gyó gyí tó el lá tá si szük ség let re vo nat ko zó ada tok
 

1. Havi rend sze res ség gel ren delt gyógy sze rek:

A be teg ség
BNO kód ja

ATC kód TTT kód
Gyógy szer
meg ne ve-

zé se

Gyógy szer -
for ma

Ha tó anyag
meg ne ve-

zé se

A ha tó anyag 
napi

mennyi sé ge

Napi 
ada go lás

Gyógy szer
ren de lé sé re
vo nat ko zó

jel zés*

Szak or vos
pe csét-

szá ma**
Meg jegy zés

 * Eb ben a ro vat ban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti jel zést kell fel tün tet ni.
** Ezt a ro va tot ak kor kell ki töl te ni, ha a gyógy szert csak szak or vos ren del he ti vagy a ja vas la tot a szak or vos tette.

A táb lá zat ban va la mennyi, a ké rel me zõ ál tal sze dett, tb-tá mo ga tás ba be fo ga dott gyógy szert fel kell tün tet ni.
A „Meg jegy zés” ro vat ban kell je lez ni:
– ha a ha tó anyag nak meg fe le lõ ké szít mény ren de lé se in di ká ci ó hoz kö tött ki emelt vagy emelt tá mo ga tás sal tör té nik,

vagy
– a ha tó anyag va la mely for má já val vagy bár mely össze te võ vel szem ben eset leg fenn ál ló ér zé keny sé get.

2. Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és or vo si re ha bi li tá ció cél já ból ha von ta rend sze re sen ren delt gyó gyí tó el lá tá sok:

A be teg ség BNO kód ja

Szük sé ges esz köz, il let ve ke ze lés

Szak or vos pe csét szá ma*ISO kód/GYF szol gál ta tás
kód

For má ja, meg ne ve zé se
Ren de lé sé nek, ill. al kal ma zá -

sá nak gya ko ri sá ga (havi
mennyi sé ge)

* Ezt a ro va tot ak kor kell ki töl te ni, ha a ja vas la tot a szak or vos tette.

Fi gye lem! Ha a köz gyógy el lá tás irán ti ké rel met az Szt. 50.  § (1) be kez dé se sze rint nyújt ják be (ala nyi jogú köz gyógy -
el lá tás), a 2. pont ban fog lal ta kat nem kell ki töl te ni.

III. Há zi or vos ra (in téz mé nyi or vos ra) vo nat ko zó ada tok, a há zi or vos nyi lat ko za ta
A há zi or vos neve: ...............................................................................................................................................................
Sze mély-spe ci fi kus or vo si bé lyeg zõ jé nek száma: ..............................................................................................................
Ága za ti azo no sí tó:...............................................................................................................................................................
ÁNTSZ en ge dély szá ma: ....................................................................................................................................................
Ren de lõ/mun ka hely neve, címe: .........................................................................................................................................
Te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az iga zo lás ban fel tün te tett gyó gyí tó el lá tás ra vo nat ko zó szük ség let ki zá ró lag a köz gyógy el lá tást
igény lõ sze mély or vo si do ku men tá ci ó já ban iga zolt ke ze lé se alap ján ke rült meg ál la pí tás ra.

Dá tum: ...................................

P. H.

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

há zi or vos alá írá sa”
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4. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági állásfoglalás
a rendszeres gyógyító ellátás költségérõl

A köz gyógy el lá tást ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 50/A.  § (6)–(7) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kör ben el jár va, szak ha tó ság ként fent ne ve zett sze mély

 köz gyógy el lá tás irán ti ké rel mé nek el bí rá lá sá hoz

 gyógy szer költ sé gé nek fe lül vizs gá la tá hoz

be nyúj tott há zi or vo si iga zo lás figye lembe véte lével a rend sze res gyó gyí tó el lá tá sok költ sé gét az aláb bi ak sze rint álla -
pítom meg:

Meg ne ve zés El is mert költ ség (Ft)

Összes gyó gyí tó el lá tás költ sé ge [Szt. 49.  § (2) bek. a)–c) pont]

Gyógy szer költ ség [Szt. 49.  § (2) bek. a) pont]

Dá tum: ................................................

P. H.

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

alá írás

El len je gyez te:

....................................*

te rü le ti egsz ség biz to sí tá si szerv ve ze tõ je

* 6000 Ft-ot meg ha la dó gyógy szer költ ség ese tén.”
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A Kormány
327/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, és az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va, va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban:
Tny.) 101.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 101/A.  §-ában
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Tny. vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: TnyR.) 1–2.  §-a és az azt meg -
elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek és al cím
lép nek:

„Hatáskör, ille té kesség

1.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok, va la mint 
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó el lá tá sok meg ál la pí tá sá val kap cso la tos jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat

a) az igény lõ la kó he lye, il let ve a fog lal koz ta tó vagy
egyéb szerv szék he lye (te lep he lye) sze rint ille té kes re gi o -
ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság,

b) hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese tén, ha az el hunyt jog -
szer zõ a c) pont ban nem em lí tett sa ját jogú nyug el lá tás ban
ré sze sült, a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság,

c) – ha a jo go sult a Ma gyar Ál lam vas utak Zárt kö rû en
Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: MÁV Zrt.)
vagy a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: GYSEV Zrt., együtt
a MÁV Zrt.-vel: Vas utak) dol go zó ja volt, il let ve hoz zá tar -
to zói nyug el lá tás ese tén az el hunyt jog szer zõ a vas utas
nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ál tal meg ál la pí tott
nyug el lá tás ban ré sze sült – a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó
és -fo lyó sí tó szerv [az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott szer vek
a továb biak ban együtt: nyug díj-meg ál la pí tó szerv]
lát ja el.

(2) A szo ci á lis biz ton sá gi (szo ci ál po li ti kai) egyez mé nyek
alap ján járó nyug el lá tás meg ál la pí tá sá val kap cso la tos ha -
tó sá gi fel ada to kat

a) a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí -
tá si Igaz ga tó ság,

b) hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese tén, ha az el hunyt jog -
szer zõ a ma gyar jog sza bá lyok sze rint a c) pont ban nem
em lí tett sa ját jogú nyug el lá tás ban ré sze sült, a Nyugdíj -
folyósító Igaz ga tó ság,

c) – ha az egyez mény ben részt vevõ má sik or szág te rü -
le tén meg szer zett szol gá la ti idõt Ma gyar or szá gon meg -

szer zett szol gá la ti idõ kö vet te, és a nyug el lá tás megálla -
pítása elõt ti utol só jog vi szony alap ján a nyug díj igény el -
bírá lá sá ra a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sító
szerv, vagy a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek,
va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyug -
díj-meg ál la pí tó szer ve az ille té kes – a nyug el lá tás meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló igényt az e pont sze rin ti nyug díj-meg -
ál la pí tó szerv
lát ja el.

(3) Ki ván do rolt, kül föl dön élõ vagy tar tóz ko dó sze mély 
ese tén a nyug el lá tás meg ál la pí tá sá val kap cso la tos ható -
sági fel ada to kat

a) a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyugdíjbizto -
sítási Igaz ga tó ság,

b) – ha a jo go sult, il let ve hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese -
tén az el hunyt jog szer zõ a ma gyar jog sza bá lyok sze rint a
c) pont ban nem em lí tett sa ját jogú nyug el lá tás ban ré -
szesült – a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság,

c) – ha a jo go sult, il let ve hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese -
tén az el hunyt jog szer zõ a Vas utak dol go zó ja volt – a vas -
utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv
lát ja el.

2.  § A nyug el lá tá sok kal, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el lá tá sok fo lyó sí tá sá val kap cso la tos
fel ada to kat

a) a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság,
b) a Vas utak nyug dí ja sai, il let ve – hoz zá tar to zói nyug -

el lá tás ese tén – ezek hoz zá tar to zói vo nat ko zá sá ban a
MÁV Zrt. Nyug díj Igaz ga tó ság [az a)–b) pont ban meg ha -
tá ro zott szer vek a továb biak ban együtt: nyug díj fo lyó sí tó
szerv]
lát ja el.”

2.  §

A TnyR. 11/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a 2006. de cem ber 31-ét kö ve tõ és 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ sa ját jogú
nyug el lá tás alap ját ké pe zõ havi át lag ke re set 202 000 fo -
rint nál több,

a) a 202 001–230 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set ki -
lenc ven szá za lé kát,

b) a 230 001–259 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set nyolc van
szá za lé kát,

c) a 259 001–289 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set het ven 
szá za lé kát,

d) a 289 001 –318 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set hat van
szá za lé kát,

e) a 318 001–347 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set öt ven
szá za lé kát,

f) a 347 000 fo rint fe let ti át lag ke re set negy ven szá za -
lékát
kell a sa ját jogú nyug el lá tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe
ven ni.”
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3.  §

A TnyR. a kö vet ke zõ 66/C.  §-sal egé szül ki:
„66/C.  § A Tny. 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott el já rá si cse lek mé nyek elekt ro ni kus úton az ONYF
 által e cél ra rend sze re sí tett elekt ro ni kus ûr lap al kal ma zá -
sá val gya ko rol ha tó ak.”

4.  §

A TnyR. 72/B.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ki vé te les nyug díj eme lés en ge dé lye zé se ese tén a 
bá nyász nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly -
ta tók öreg sé gi nyug dí ját, a szol gá la ti nyug dí jat, a pol gár -
mes ter öreg sé gi nyug dí ját, a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti
já ra dé kot, a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti já ra dé kot és
a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû
já ra dé kát is tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás nak kell  te -
kinteni, amennyi ben az el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély a reá
irány adó nyug díj kor ha tárt (Tny. 7.  §) be töl töt te.”

5.  §

A TnyR. 72/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„72/D.  § A Tny. 75.  §-át kell meg fele lõen al kal maz ni
ak kor is, ha a jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi 
szerv a rok kant ság ról  szóló szak vé le mé nyét nem nyug el -
lá tás ra irá nyu ló igény ér vé nye sí té sé hez adta ki.”

6.  §

(1) A TnyR. 86.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Tny. 97.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti nyilvántar -
tásra kö te le zett a tár sa da lom biz to sí tá si egyé ni nyil ván tar -
tás ré sze ként Nyug díj biz to sí tá si Egyé ni Nyil ván tar tó
 Lapot (a továb biak ban: nyil ván tar tó la pot) kö te les kiállí -
tani. Nyil ván tar tó la pot kell ki ál lí ta ni a Tbj. 5.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé ben em lí tett biz to sí tot tak ról, va la mint a
sa ját jogú nyug dí jas ként fog lal koz ta tott sze mé lyek rõl és a
ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni és tár sas vál lal -
ko zó ról is.”

(2) A TnyR. 86.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) An nak a szerv nek (szer ve zet nek), il let ve fog lal koz -
ta tó nak mi nõ sü lõ egyé ni vál lal ko zó nak, amely nek (aki -
nek) az (1) be kez dés alap ján nyil ván tar tó la pot ki ál lí ta nia
nem kell, e tény rõl a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-áig
– a nem le ges ség oká nak meg je lö lé se mel lett – a te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got ér -
te síte nie kell. A Tbj. 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti bizto -

sí tott és a Tbj. 26.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti felszol -
gáló nem köte les nyil ván tar tó la pot ki ál lí ta ni, ha a sze -
mé lyi  jö vedelemadó be val lá sá ban já ru lék ala pot ké pe zõ
jöve delem, il let ve bor ra va ló hi á nyá ban nyugdíjbiztosí -
tási-, nyug díj já ru lék-be val lást, il let ve be fi ze tést nem tel je -
sí tett.”

(3) A TnyR. 86.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A fog lal koz ta tó Tny. 97.  § (2) és (6) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zett sé ge it a fel szá mo lás és a vég el szá mo lás
kez dõ idõ pont já tól a fel szá mo ló, ille tõ leg a vég el szá mo ló
tel je sí ti. A fel szá mo ló és a vég el szá mo ló a biz to sí tot tak
nyug díj biz to sí tá si ada ta it – a Cstv. 53.  §-ának (2) bekez -
dése, il let ve a Ctv. 112.  §-ának (2) be kez dé se sze rint –
 átadja a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó ság nak. A fel szá mo ló és a vég el szá mo ló a ren del -
ke zés re álló ada tok alap ján az el ma radt adatszolgáltatá -
sokat is tel je sí ti.”

7.  §

(1) A TnyR. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek g)–h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ i)–k) pont tal egé szül ki:

[A nyil ván tar tó la pot kö te les ki ál lí ta ni]

„g) a Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban em lí tett
egyé ni vál lal ko zó, va la mint az Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé -
nek i) pont já ban em lí tett me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ a sa ját
biz to sí tá sá val össze füg gõ ada ta i ról a Tny. 97.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint, to váb bá a
ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó,

h) a biz to sí tás meg szû né sét köve tõen táp pénz ben,
 baleseti táp pénz ben, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben,
gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lõ sze mély rõl az el lá tást
meg ál la pí tó és fo lyó sí tó, jog sza bály ban meg ha tá ro zott,
 területi leg ille té kes egész ség biz to sí tá si szerv, a társ adalom -
bizto sí tá si ki fi ze tõ he lyet mû köd te tõ fog lal koz ta tó, a
kincstár ille té kes te rü le ti szer ve, il let ve a köz pon to sí tott
il letmény-szám fej té si szer vek, ha az el lá tást me gál la pí -
tották és fo lyó sí tot ták,

i) a Tbj. 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben em lí tett biz to sí tott
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról be nyúj tott be val lá sá ban be -
val lott és meg fi ze tett nyug díj biz to sí tá si és nyug díj já ru lék
alap já ra, össze gé re vo nat ko zó ada tok ról,

j) a tár sas vál lal ko zás – a biz to sí tot ta kon túl – a ki egé -
szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó ról,

k) a Tbj. 26.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti ven dég lá tó
üz let fel szol gá ló ja a fo gyasz tó tól köz vet le nül ka pott bor -
ra va ló után – a sze mé lyi jö ve de lem adó ról be nyúj tott be -
val lá sá ban be val lott – fi ze tett nyug díj biz to sí tá si já ru lék
alap já ra és össze gé re vo nat ko zó ada tok ról.”

(2) A TnyR. 87.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül 
ki:
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„(6) Az ál la mi adó ha tó ság és az ONYF az al kal mi mun -
ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ról és az ah hoz
kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí tett be fi ze té sé rõl  szóló
1997. évi LXXIV. tör vény 5.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti 
adat szol gál ta tás rend jé rõl meg ál la po dást köt.”

8.  §

(1) A TnyR. 88.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„88.  § (1) A nyil ván tar tó lap ki ál lí tá sá ra kö te le zett a
nyil ván tar tó lap adat tar tal mát az ONYF ál tal rend sze re sí -
tett és a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó ság ál tal té rí tés men te sen ren del ke zé sé re bo csá tott 
szá mí tó gé pes prog ram mal ál lít ja elõ, és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét szá mí tó gé pes adat hor do zón tel je sí ti. A 87.  § 
(1) be kez dés g) pont já ban em lí tett egyé ni vál lal ko zó, a
me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ, a 87.  § (1) be kez dés i) és
k) pont já ban em lí tett sze mé lyek, to váb bá az öt fõ nél ke ve -
sebb biz to sí tott ról tör té nõ adat szol gál ta tás ese tén a fog lal -
koz ta tó adat szol gál ta tá sa tel je sí tett nek szá mít az elõ írt
nyom tat vá nyon tör té nõ adat szol gál ta tás mel lett ak kor is,
ha a sze mé lye sen kö zölt hi te les ada tok az ille té kes re gi o -
ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nál szá mí tó gé pes adat -
hor do zón rög zí tés re ke rül nek.”

(2) A TnyR. 88.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fe le lõs ség – így
kü lö nö sen: az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa, vagy ké se -
del mes tel je sí té se, a va ló ság tól el té rõ ada tok szolgálta -
tása – ak kor is a nyil ván tar tás ra kö te le zet tet ter he li, ha az
adat szol gál ta tást a meg bí zá sa alap ján – az Art. 7.  §-a
(1)–(2) és (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val – meg ha tal -
ma zott ja,  illetve kép vi se lõ je tel je sí ti.”

9.  §

A TnyR. a kö vet ke zõ 88/A.  §-sal egé szül ki:
„88/A.  § (1) A nyil ván tar tás ra kö te le zett a Tny.

97.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt, 2006. évre vo nat ko zó
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét elekt ro ni kus ügy in té zés
ke re té ben, a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer
erre a cél ra ki ala kí tott szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé vel
is tel je sít he ti.

(2) A nyil ván tar tás ra kö te le zett nek – az Art. 7.  §-a
(1)–(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val adott meg ha tal ma -
zás sal tör té nõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé hez – az Ügy fél -
ka pu hoz zá fé rés sel ren del ke zõ meg ha tal ma zott, il let ve
kép vi se lõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it az ONYF
ál tal erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kell be je -
len te nie az ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó -
ság nak. A nyom tat ványt és a meg ha tal ma zás ere de ti pél -
dányát az ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság
ré szé re az adat szol gál ta tás tel je sí té sét leg alább 30 nap pal

meg elõ zõ en kell meg kül de ni. A nyil ván tar tás ra kö te le zett -
nek a meg ha tal ma zás – az Art. 7.  §-a (6) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá val tör té nõ – vissza vo ná sá ról, va la mint a  közölt
ada tok ban be kö vet ke zett vál to zás ról a nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szer vet so ron kí vül kell tá jé koz tat nia.

(3) Az elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben tör té nõ adat -
szol gál ta tás ese tén a tel je sí tés sel meg ha tal ma zott sze mély
az adat szol gál ta tás ra rend sze re sí tett szá mí tás tech ni kai
prog ra mot (a továb biak ban: NYENYI prog ram) az ONYF
in ter ne tes hon lap já ról, a prog ram mû kö dé sé hez szük sé ges
azo no sí tó ál lo mányt az ONYF elekt ro ni kus ügy in té zé si
rend sze ré bõl tölt he ti le.

(4) Elekt ro ni kus ügy in té zés so rán az adat szol gál tatás
tel je sí té se a NYENYI prog ram ál tal elõ ál lí tott ex port ál -
lomány Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szeren
 keresztüli fel töl té sé vel va ló sul meg.

(5) Az adat szol gál ta tás nak a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend sze ren ke resz tü li be ér ke zé sé rõl, an nak az 
ONYF nyil ván tar tá si rend sze ré be tör té nõ be fo ga dá sá ról,
va la mint – hi bás adat tar ta lom ese tén vagy ér vé nyes meg -
hatal ma zás hi á nyá ban – az adat szol gál ta tás be fo ga dá sá nak
vissza uta sí tá sá ról, a nyil ván tar tás ra kö te le zett és az adat -
szolgál ta tást tel je sí tõ sze mély elekt ro ni kus úton, a  bejelen -
tés hez rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kö zölt elekt ro ni kus
le ve le zé si cím re ér te sí tést kap.”

10.  §

(1) A TnyR. 89.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„89.  § (1) A nyil ván tar tás ra kö te le zet tek nek a 88.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mí tó gé pes prog ra mot, 
ille tõ leg nyom tat ványt az erre a cél ra rend sze re sí tett, a
nyil ván tar tás ra kö te le zett (a meg ha tal ma zott, il let ve a kép -
vi se lõ) alá írá sá val (cég sze rû alá írá sá val) el lá tott adat lap
be nyúj tá sá val éven te kell igé nyel nie az ille té kes re gi o ná lis 
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nál. Az igény lés rõl a re gi o -
ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság – az adat hor do zók,
ille tõ leg a nyom tat vány át adá sa kor (to váb bí tá sa kor) – iga -
zo lást ál lít ki. Amennyi ben a nyil ván tar tás ra kö te le zett
meg bí zá sa alap ján a meg ha tal ma zott, il let ve a kép vi se lõ
jo go sult az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re, az
adat lap be nyúj tá sa kor, va la mint az adat szol gál ta tás tel je -
sí té se kor a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát a te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nak be
kell mu tat ni. A 88/A.  §-a sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés
ke re té ben tör té nõ adat szol gál ta tás ese tén a nyil ván tar tás ra
kö te le zett nek nem kell adat la pot be nyúj ta nia.

(2) A nyil ván tar tás ra kö te le zet tek nek a nyil ván tar tó  lapot 
a tárgy év de cem ber 31. nap já val le kell zár ni és a Tny.
97.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig

a) a biz to sí tot tak szü le té si dá tu ma sze rin ti ren de zett -
ség ben a (4) be kez dés sze rin ti jegy zé ket és

b) az (1) be kez dés sze rin ti iga zo lást, to váb bá
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c) mág ne ses adat hor do zón el ké szí tett adat szol gál ta tás
ese tén

ca) az adat szol gál ta tást tar tal ma zó adat hor do zót,
cb) a prog ram ból két pél dány ban ki nyom ta tott kon -

szig ná ci ós lis tát,
d) nyom tat vá nyon tör té nõ adat köz lés ese tén a le zárt

nyil ván tar tó la pot
meg kell kül de ni a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó ság ré szé re.”

(2) A TnyR. 89.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) A nyil ván tar tó la pot, to váb bá a (4) be kez dés sze -
rinti jegy zé ket, va la mint a mág ne ses adat hor do zón telje -
sített adat szol gál ta tás ese tén a (2) be kez dés sze rin ti kon -
szig náci ós lis tát és az (1) be kez dés alap ján ki ál lí tott iga -
zo ló la pot a nyil ván tar tás ra kö te le zett (a meg ha tal ma zott,
il let ve a kép vi se lõ) alá írás sal (cég sze rû alá írás sal) lát ja el.
Az elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben tel je sí tett adat -
szolgál tatás ese tén a 88/A.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
kell  eljárni.”

(3) A TnyR. 89.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A nyil ván tar tó la pok ról – az elekt ro ni kus ügy in té -
zés ke re té ben tel je sí tett adat szol gál ta tás ki vé te lé vel – két
pél dány ban jegy zé ket kell ké szí te ni, amely tar tal maz za

a) a nyil ván tar tó lap sor szá mát,
b) a biz to sí tott ne vét,
c) a biz to sí tott any já nak ne vét,
d) a biz to sí tott szü le té sé nek ide jét,
e) a biz to sí tott TAJ-szá mát.
(5) A nyil ván tar tás ra kö te le zett a nyil ván tar tó la pot

 soron kí vül le zár ja és meg kül di az ille té kes re gi o ná lis
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság ré szé re, ha

a) a biz to sí tott nyug el lá tás (a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû e ket meg il le tõ rend sze res pénz el lá tás) meg ál la pí -
tá sát ké rel me zi,

b) hoz zá tar to zói, bal ese ti hoz zá tar to zói igény elõ ter -
jesz tésére ke rül sor,

c) a Tny. 22/A.  §-a sze rin ti nyug díj eme lé si ké rel met
nyúj ta nak be,

d) a nyug díj igényt el bí rá ló szerv azt kéri.”

11.  §

A TnyR. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A TnyR. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zéseit 
a 2006. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí tott

 ellátások, va la mint az em lí tett idõ pon tot kö ve tõ adat szol -
gál ta tás ese tén kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a TnyR.

a) 3–7.  §-a,
b) 15.  §-a (3) be kez dé sé ben a „2007. ja nu ár 1-je elõt ti

idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug dí jak ese té ben a”
szö veg rész,

c) 69.  §-ának (1) és (3)–(4) be kez dé se,
d) 74.  §-a,
e) 81.  §-ának (4) be kez dé se,
f) 86.  §-ának (6) be kez dé se,
g) 1. szá mú mel lék le te.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a TnyR.
1. 9/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „csa lá di pót lék

igény lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rin ti mó don,
 orvosi iga zo lás sal” szö veg rész he lyé be a „ma ga sabb
össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be teg sé gek rõl és fo gya -
té kos sá gok ról ren del ke zõ kü lön jog sza bály sze rin ti szak -
or vo si iga zo lás sal” szö veg rész,

2. 14.  §-a (6) be kez dé sé nek j) pont já ban és 16.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „2004–2006. évek ben”
szö veg rész he lyé be „2004–2007. évek ben” szö veg rész,

3. 15.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 89.  §-ának (9) és
(11) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Szo ci á lis és Fog lal koz ta tá si Hi va tal” szö veg -
rész,

4. 23/A.  §-ában az „or vos szak ér tõi szer vek” szö veg rész
he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

5. 61.  §-ának a) pont já ban „az Or szá gos Orvosszak -
értõi In té zet ille té kes bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be
„a jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szerv”
szö veg rész,

6. 62.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „72/C.  §
sze rin ti or vo si bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

7. 64.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „fel nõtt -
kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész,

8. 68.  §-ában a „Fõ vá ro si és Pest me gyei Nyugdíjbiz -
tosít ási Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „Kö zép -ma -
gyarországi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság”
szö veg rész,

9. 72.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „GYSEV 
Rt.-nek” szö veg rész he lyé be a „GYSEV Zrt.-nek” szö veg -
rész, má so dik mon da tá ban a „GYSEV Rt.” szö veg rész
 helyébe a „GYSEV Zrt.” szö veg rész,

10. 72/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a „Tny. 72.  §-ában
meg je lölt or vo si bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

11. 72/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõvá -
rosi) nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság hoz (ki ren delt ség hez)” 
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tó ság hoz” szö veg rész, 85.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„megyei nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got (ki ren delt sé get)”
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szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tó sá got” szö veg rész,

12. 72/B.  §-ának (14) be kez dé sé ben, 76/B.  §-ában
az „Or szá gos Nyug díj-biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szöveg -
rész he lyé be, to váb bá 72/B.  §-ának (20) be kez dé sé ben,
87.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben, 88.  §-ának (2) és (4) be -
kez dé sé ben, va la mint 89.  §-ának (9) és (11) be kez dé sé ben
az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „ONYF” szö veg rész,

13. 73/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Tny. 83.  §-ának
(3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be „Tny. 83/A.  §-ának
(1) be kez dé se” szö veg rész,

14. 76/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „csõd el já rás ról,
a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)” szö veg rész
he lyé be a „csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) és a cég -
nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.)”
szö veg rész,

15. 79.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, 81.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sé ben, 84/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben
a „Ma gyar Ál lam kincs tár nál” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé nél” szö veg rész,

16. 84/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(4) be kez dé se”
szö veg rész he lyé be a „(6) be kez dé se” szö veg rész,

17. 85.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(3) be kez dés” szö -
veg rész he lyé be az „(5) be kez dés” szö veg rész,

18. 85.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „(3) be kez dé sé nek”
szö veg rész he lyé be az „(5) be kez dé sé nek” szö veg rész,

19. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 87.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, va la mint 88.  §-ának (5) be kez dé sé ben
a „Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö vegrész
he lyé be a „kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész,

20. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv”
szö veg rész,

21. 87.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 88.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben a „me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tár” szö -
veg rész he lyé be a „jog sza bály ban meg ha tá ro zott, terüle -
tileg ille té kes egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

22. 87.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ille té kes nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „te rü le -
ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság”
szö veg rész,

23. 88.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben a „nyug díj biz to -
sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság” szö veg rész,

24. 89.  §-ának (6) és (10) be kez dé sé ben a „nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság” szö -
veg rész, 89.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „Or szá gos Nyug -
díj-biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be az
„ONYF-fel” szö veg rész

lép.

(5) Az egyes tár sa da lom biz to sí tá si tár gyú ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. ren de let
14–15.  §-a és 18.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja nem lép
ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,

szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let hez]

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok

év 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

évi meg ál la pí tás

1950. 19,216 23,309 27,434 34,924 39,324 46,167 57,293 67,835 76,450 85,166 98,962 118,359 135,284 142,996 157,438

1951. 17,995 21,828 25,691 32,705 36,826 43,234 53,653 63,525 71,593 79,754 92,675 110,839 126,689 133,910 147,435

1952. 14,161 17,178 20,218 25,738 28,980 34,023 42,223 49,992 56,340 62,763 72,931 87,225 99,699 105,381 116,025

1953. 13,335 16,175 19,038 24,236 27,290 32,038 39,759 47,075 53,053 59,102 68,676 82,137 93,882 99,233 109,256

1954. 12,176 14,770 17,384 22,129 24,918 29,253 36,304 42,983 48,442 53,965 62,707 74,998 85,722 90,608 99,760

1955. 11,581 14,047 16,534 21,048 23,700 27,823 34,529 40,882 46,074 51,326 59,641 71,331 81,531 86,179 94,883

1956. 10,705 12,986 15,284 19,456 21,908 25,720 31,918 37,791 42,591 47,446 55,133 65,939 75,368 79,664 87,710

1957. 9,194 11,153 13,127 16,710 18,816 22,090 27,413 32,457 36,580 40,750 47,351 56,632 64,730 68,420 75,330

1958. 8,991 10,906 12,837 16,341 18,400 21,602 26,808 31,741 35,772 39,850 46,305 55,381 63,301 66,909 73,667

1959. 8,622 10,459 12,310 15,671 17,645 20,716 25,708 30,438 34,304 38,215 44,405 53,109 60,703 64,163 70,644

1960. 8,422 10,215 12,024 15,306 17,235 20,233 25,110 29,730 33,506 37,325 43,372 51,873 59,291 62,670 69,000



év 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

évi meg ál la pí tás

1961. 8,309 10,079 11,863 15,101 17,004 19,963 24,773 29,332 33,057 36,825 42,791 51,178 58,497 61,831 68,076

1962. 8,107 9,834 11,575 14,735 16,591 19,478 24,172 28,620 32,255 35,932 41,753 49,936 57,077 60,330 66,424

1963. 7,801 9,463 11,138 14,179 15,965 18,743 23,260 27,540 31,038 34,576 40,178 48,052 54,924 58,054 63,918

1964. 7,553 9,161 10,783 13,727 15,456 18,146 22,519 26,662 30,048 33,474 38,897 46,520 53,173 56,203 61,880

1965. 7,526 9,130 10,746 13,679 15,403 18,083 22,441 26,570 29,944 33,358 38,762 46,359 52,988 56,009 61,666

1966. 7,170 8,698 10,237 13,032 14,674 17,227 21,379 25,312 28,527 31,779 36,927 44,165 50,480 53,358 58,747

1967. 6,948 8,428 9,920 12,629 14,220 16,694 20,717 24,529 27,644 30,796 35,785 42,799 48,919 51,707 56,930

1968. 6,803 8,252 9,713 12,365 13,923 16,345 20,284 24,017 27,067 30,153 35,037 41,905 47,897 50,627 55,740

1969. 6,521 7,910 9,310 11,851 13,344 15,666 19,442 23,019 25,943 28,900 33,582 40,164 45,907 48,524 53,425

1970. 6,119 7,423 8,737 11,122 12,523 14,702 18,246 21,603 24,346 27,122 31,515 37,693 43,083 45,538 50,138

1971. 5,850 7,096 8,353 10,633 11,973 14,056 17,443 20,653 23,276 25,929 30,130 36,035 41,188 43,536 47,933

1972. 5,551 6,733 7,925 10,088 11,359 13,336 16,549 19,595 22,083 24,601 28,586 34,189 39,078 41,305 45,477

1973. 5,173 6,275 7,385 9,402 10,586 12,428 15,424 18,262 20,581 22,927 26,641 31,863 36,419 38,495 42,383

1974. 4,803 5,826 6,857 8,730 9,829 11,540 14,321 16,956 19,109 21,288 24,736 29,585 33,815 35,743 39,353

1975. 4,506 5,465 6,433 8,189 9,221 10,825 13,434 15,906 17,926 19,970 23,205 27,753 31,722 33,530 36,916

1976. 4,299 5,215 6,138 7,814 8,799 10,329 12,819 15,178 17,105 19,055 22,142 26,482 30,296 31,994 35,226

1977. 3,999 4,851 5,710 7,269 8,185 9,609 11,925 14,119 15,912 17,726 20,597 24,634 28,157 29,762 32,768

1978. 3,703 4,492 5,287 6,730 7,578 8,897 11,041 13,073 14,733 16,413 19,072 22,810 26,071 27,557 30,341

1979. 3,520 4,270 5,026 6,398 7,204 8,457 10,495 12,427 14,005 15,601 18,129 21,682 24,783 26,195 28,841

1980. 3,330 4,040 4,755 6,053 6,815 8,001 9,930 11,757 13,250 14,760 17,151 20,513 23,446 24,783 27,286

1981. 3,127 3,793 4,464 5,683 6,399 7,513 9,323 11,039 12,441 13,859 16,104 19,261 22,015 23,270 25,620

1982. 2,936 3,562 4,192 5,336 6,009 7,054 8,754 10,365 11,682 13,013 15,122 18,085 20,672 21,850 24,057

1983. 2,810 3,408 4,011 5,107 5,750 6,751 8,377 9,919 11,179 12,453 14,470 17,307 19,781 20,909 23,021

1984. 2,506 3,040 3,578 4,555 5,129 6,022 7,473 8,848 9,972 11,109 12,908 15,438 17,646 18,652 20,536

1985. 2,293 2,782 3,274 4,168 4,693 5,510 6,837 8,095 9,124 10,164 11,810 14,125 16,145 17,065 18,789

1986. 2,127 2,580 3,037 3,866 4,353 5,111 6,343 7,510 8,463 9,428 10,956 13,103 14,977 15,830 17,429

1987. 1,959 2,376 2,797 3,560 4,009 4,706 5,840 6,915 7,793 8,682 10,088 12,065 13,791 14,577 16,049

1988. 1,800 2,185 2,547 3,242 3,651 4,286 5,319 6,298 7,098 7,907 9,188 10,988 12,560 13,276 14,616

1989. 1,540 1,869 2,179 2,774 3,123 3,666 4,550 5,387 6,072 6,764 7,859 9,400 10,744 11,356 12,503

1990. – 1,522 1,792 2,281 2,568 3,015 3,742 4,430 4,993 5,562 6,463 7,730 8,836 9,339 10,282

1991. – – 1,428 1,817 2,046 2,403 2,982 3,530 3,979 4,432 5,150 6,159 7,040 7,442 8,193

1992. – – – 1,498 1,687 1,981 2,458 2,910 3,280 3,654 4,246 5,078 5,804 6,135 6,754

1993. – – – – 1,433 1,683 2,088 2,473 2,787 3,104 3,607 4,314 4,931 5,212 5,739

1994. – – – – – 1,322 1,641 1,942 2,189 2,439 2,834 3,389 3,874 4,094 4,508

1995. – – – – – – 1,457 1,725 1,944 2,166 2,517 3,010 3,440 3,636 4,004

1996. – – – – – – – 1,469 1,656 1,845 2,144 2,564 2,930 3,097 3,410

1997. – – – – – – – – 1,334 1,486 1,727 2,066 2,361 2,496 2,748

1998. – – – – – – – – – 1,255 1,459 1,745 1,994 2,108 2,321

1999. – – – – – – – – – – 1,294 1,548 1,770 1,870 2,059

2000. – – – – – – – – – – – 1,390 1,588 1,679 1,849

2001. – – – – – – – – – – – – 1,367 1,445 1,591

2002. – – – – – – – – – – – – – 1,208 1,330

2003. – – – – – – – – – – – – – – 1,164

2004 – – – – – – – – – – – – – – –

2005. – – – – – – – – – – – – – – –
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A Kormány
329/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátásoknak a vi zit díj be ve ze té sé vel

össze füg gõ eme lé sé rõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ál la pí tott ha tás kö ré -
ben, va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi. LXXXI. tör vény 101.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

(1) 2007. feb ru ár 15-étõl meg kell emel ni a 2007. feb -
ruár 15-ét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tott

a) sa ját jogú nyug el lá tást,

b) hoz zá tar to zói nyug el lá tást,

c) rend sze res szo ci á lis já ra dé kot,

d) át me ne ti já ra dé kot,

e) egész ség ká ro so dá si já ra dé kot,

f) rok kant sá gi já ra dé kot,

g) há zas tár si pót lé kot, há zas tár si pót lék hoz járó ki egé -
szí tést,

h) há zas társ után járó jö ve de lem pót lé kot,

i) köz pon ti szo ci á lis se gélyt,

ha a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott – az a)–i) pont sze rin ti –
el lá tá sok együt tes havi össze ge nem ha lad ja meg az
54 260 fo rin tot.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti el lá tás nak
(a továb biak ban: nyug el lá tás) mi nõ sül

a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás,

b) a szo ci á lis biz ton sá gi (szo ci ál po li ti kai) nem zet kö zi
egyez mény alap ján meg ál la pí tott nyug el lá tás ese tén a
 magyar szer zõ dõ fe let ter he lõ nyug díj rész, il let ve nyug díj,

c) a bá nyász nyug díj,

d) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók nyug dí ja,

e) a kor en ged mé nyes nyug díj,

f) a szol gá la ti nyug díj,

g) a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti, szak szö vet ke ze ti
 járadék,

h) a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt
össze gû já ra dé ka.

(3) Az eme lés havi össze ge

a) 300 fo rint, ha a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott – az
(1) be kez dés sze rin ti – el lá tá sok együt tes havi össze ge
nem ha lad ja meg a 27 130 fo rin tot,

b) 200 fo rint, ha a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott – az
(1) be kez dés sze rin ti – el lá tá sok együt tes havi össze ge
meg ha lad ja a 27 130 fo rin tot.

2.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–f) pont ja sze rin ti, 2007.
feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ -
pont tól meg ál la pí tott el lá tá so kat – ki vé ve azo kat a nyug el -
lá tá so kat, ame lye ket az adott nyug el lá tás jog sza bály ban
meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gé re (a továb biak ban: mi ni -
mál nyug díj) vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá val kell 
meg ál la pí ta ni – az 1.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
sze rint meg emelt összeg ben kell meg ál la pí ta ni, ha

a) a jo go sult ré szé re meg ál la pí tás ra ke rü lõ, il let ve már
fo lyó sí tott – az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti – el lá tá sok
együt tes havi össze ge nem ha lad ja meg az 54 260 fo rin tot,
és

b) a jo go sult nak nem fo lyó sí ta nak e ren de let sze rint
már meg emelt, il let ve emelt összeg ben meg ál la pí tott – az
1.  § (1) be kez dé se sze rin ti – el lá tást.

(2) Az a sze mély, aki nek a nyug el lá tá sát a 2007. feb -
ruár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont -
tól, a mi ni mál nyug díj ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal -
ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni, emelt össze gû nyug el lá tás ra 
ak kor jo go sult, ha

a) a mi ni mál nyug díj, va la mint a jo go sult ál tal meg -
szerzett szol gá la ti idõ és ke re set, jö ve de lem alap ján szá mí -
tott nyug el lá tás (a továb biak ban: szá mí tott nyug el lá tás)
 különbsége nem éri el a 300 fo rin tot, il let ve – I. vagy
II. rok kant sá gi cso port ba tar to zó rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ese tén – a 200 fo rin tot, to váb bá

b) a jo go sult meg fe lel az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze -
rin ti fel té te lek nek.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a nyug el lá tást úgy
kell ki szá mí ta ni, hogy a szá mí tott nyug el lá tást 300 fo rint tal, 
il let ve – I. vagy II. rok kant sá gi cso port ba tar to zó rok kant -
sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ese tén – 200 fo rint tal
kell meg emel ni.

3.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti eme lés, il let ve a 2.  § sze rin ti emelt
össze gû meg ál la pí tás csak egy el lá tás után jár. Ha a jo go -
sult ré szé re egy ide jû leg több el lá tást fo lyó sí ta nak, il let ve
ál la pí ta nak meg, az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sor rend ben elõbb álló el lá tást kell meg emel ni, il let ve
emelt összeg ben meg ál la pí ta ni.

4.  §

2007. feb ru ár 15-étõl 300 fo rint tal meg kell emel ni a
 vakok sze mé lyi já ra dé kát.
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5.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a Nyugdíjbizto -
sítási Alap nak

a) az 1.  § (1) be kez dé sé nek c)–i) pont ja sze rin ti ellá -
tások eme lé sé nek, emelt össze gû meg ál la pí tá sá nak fede -
zetét,

b) az 1.  § (2) be kez dé sé nek c)–d) és g)–h) pont ja sze -
rin ti el lá tá sok eme lé sé nek, emelt össze gû megállapítá -
sának fe de ze tét,

c) a vég re haj tás költ sé ge it.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti össze gek át uta lá -
sá nak, il let ve el szá mo lá sá nak mód já ról és idõ pont já ról
a Pénz ügy mi nisz té ri um, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõigazga tó ság, va la mint a Szo ci á lis és Mun ka ügyi  Minisz -
téri um meg ál la po dást köt.

(3) Az (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti össze gek
 átutalásá ra, il let ve el szá mo lá sá nak módjára kü lön jog -
sza bály ren del ke zé sei az irány adók.

6.  §

A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi.
LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let (a továb biak ban: TnyR.) 11.  §-a
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ öreg sé gi
tel jes nyug díj leg ki sebb össze ge [Tny. 12.  § (3) bekez -
dése] havi 27 130 fo rint.”

7.  §

A TnyR. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ rok kant sá gi
nyug díj leg ki sebb össze ge [Tny. 29.  § (6) be kez dés] a
III. rok kant sá gi cso port ban havi 27 130 fo rint, a II. rok -
kant sá gi cso port ban havi 28 340 fo rint, az I. rok kant sá gi
cso port ban havi 29 370 fo rint.”

8.  §

A TnyR. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj leg ki sebb össze ge a III. rok kant sá gi cso -
port ban havi 27 200 fo rint, a II. rok kant sá gi cso port ban
havi 28 560 fo rint, az I. rok kant sá gi cso port ban havi
29 530 fo rint.”

9.  §

A TnyR. 64/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„64/D.  § A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ árvael -
látás leg ki sebb össze ge [Tny. 56.  § (4) be kez dé se] havi
23 080 fo rint.”

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. feb ru ár 15-én lép ha tály ba.
A 2007 feb ru ár já ra járó el lá tást a jo go sul tak szá má ra már
emelt összeg ben kell fo lyó sí ta ni.

(2) A jo go sul tat 2007 feb ru ár já ban az 1.  § (3) bekez -
dése, a 2.  §, il let ve a 4.  § sze rin ti eme lé si összeg fele il le ti
meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
331/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl 

és ille té kességérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al -
kotmány 40.  §-a (3) be kez dé sé ben fog lalt feladatköré -
ben eljár va, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 162.  §-a (1) be kez dé sé nek d), i) és n) pont já ban,
vala mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 61.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 85.  §-ának
(4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

A gyámhatóság szervezete

1.  §

(1) A gyám ha tó ság fel adat- és ha tás kö rét
a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je,
b) a vá ro si gyám hi va tal,
c) a szo ci á lis és gyám hi va tal

gya ko rol ja.
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(2) A Kor mány vá ro si gyám hi va tal ként a mel lék let ben
ki je lölt te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nak
gyer mek vé del mi és gyám ügyi ügy in té zõ jét je lö li ki.

(3) A mel lék let ben ki je lölt vá ro si gyám hi va tal a fel adat- 
és ha tás kö rét a mel lék let ben meg ha tá ro zott ille té kességi
te rü le tén, az ott fel so rolt te le pü lé sek re kiterjedõen is
ellátja.

(4) A Kor mány szo ci á lis és gyám hi va tal ként a köz igaz -
ga tá si hi va tal gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha -
tás kör rel ren del ke zõ szak igaz ga tá si szervét jelöli ki.

(5) A köz igaz ga tá si hi va tal kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott me gyei ki ren delt sé gén a szo ci á lis és gyám hi va -
tal nak te rü le ti osztálya mûködik.

2.  §

(1) A gyer mek vé del mi és gyám ügyi igaz ga tá si ügyek -
ben ál ta lá nos elsõ fokú ha tó ság ként jár el a te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je, il let ve a vá ro si gyám hi va tal. A vá ro si
gyám hi vatal az e ren de let ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel
ellát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály az elsõ -
fokú gyám ha tó ság ha tás kö ré be utal.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott ügyek ben elsõ fokú
ha tó ság ként jár el a szo ci á lis és gyámhivatal.

(3) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság
a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek, a vá ro si

gyám hi va tal nak a gyer mek vé del mi és gyám ügyi ha tó sá gi
ügye i ben a szo ci á lis és gyámhivatal,

b) a szo ci á lis és gyám hi va tal ál tal elsõ fo kon el bí rált
ügyek ben a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: miniszter).

A GYÁMHATÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A települési önkormányzat jegyzõjének 
feladat- és hatásköre

3.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
a) tel jes ha tá lyú apai el is me rõ nyi lat ko za tot vesz fel,
b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben ügy -

gondno kot, ese ti gond no kot ren del ki, a ki ren delt gond no kot
fel men ti, to váb bá meg ál la pít ja mun ka dí ját,

c) a vá ro si gyám hi va tal fel ké ré sé re a gyám sá gi és
gond nok sá gi ügyek ben lel tá ro zá si fel ada to kat vé gez, kör -
nye zet ta nul mányt ké szít, va la mint köz re mû kö dik a gyám -
hi va ta li határozatok végrehajtásában,

d) fel ve szi a szü lõ nyi lat ko za tát, amely ben hoz zá já rul
gyer me ke is me ret len sze mély ál ta li örök be fo ga dá sá hoz,

e) dönt a gyer mek vé de lem be vé te lé rõl és an nak meg -
szün te té sé rõl,

f) a gyer me ket azon na li in téz ke dést igény lõ eset ben a
kü lön élõ má sik szü lõ nél, más hoz zá tar to zó nál vagy más
al kal mas sze mély nél, il let ve ne ve lõ szü lõ nél, vagy – ha
erre nincs mód – gyer mek ott hon ban, fo gya té kos sze mé -
lyek ott ho ná ban vagy pszi chi át ri ai betegek otthonában
helyezi el,

g) meg ál la pít ja a gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény re való jo go sult sá gát,

h) meg ál la pít ja a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény ben része sü lõ gyer mek gyám já ul ren delt, tar tás ra
köteles hoz zá tar to zó ki egé szí tõ gyer mek vé del mi támo ga -
tásra való jo go sult sá gát,

i) köz re mû kö dik a gyer mek tar tás díj irán ti igény ér vé -
nye sí té sé ben a nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak
szerint,

j) köz re mû kö dik a gon do zá si díj, va la mint a meg elõ le -
ge zett gyer mek tar tás díj behajtásában,

k) el lát ja a tör vény ben vagy kor mány ren de let ben ha -
tás kö ré be utalt egyéb gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel -
adatokat.

(2) A mel lék let ben ki je lölt te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je dönt a gyer mek jó lé ti szol gál ta tás és a gyer me kek
nap köz be ni el lá tá sa mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl.

A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre

4.  §

A vá ro si gyám hi va tal a gyer me kek vé del me ér de ké ben
a) el he lye zi a gyer me ket ide ig le nes ha tállyal a kü lön -

élõ má sik szü lõ nél, más hoz zá tar to zó nál vagy más al kal -
mas sze mély nél, il let ve ne ve lõ szü lõ nél, vagy – ha erre
nincs mód – gyer mek ott hon ban, fo gya té kos sze mé lyek
ott ho ná ban vagy pszi chi át ri ai be te gek ott ho ná ban,

b) meg ál la pít ja a szü lõi fel ügye le ti jog fel éle dé sét,

c) dönt a más szerv ál tal al kal ma zott ide ig le nes ha tá lyú
el he lye zés meg szün te té sé rõl és meg vál toz ta tá sá ról,

d) át me ne ti ne ve lés be ve szi a gyer me ket, és egy ide jû leg
gyá mot (hi va tá sos gyá mot) ren del,

e) tar tós ne ve lés be ve szi a gyer me ket, és egy ide jû leg
gyá mot (hi va tá sos gyá mot) ren del,

f) dönt az át me ne ti és a tar tós ne ve lés be vett gyer mek
kap cso lat tar tá sá ról,

g) fi gye lem mel kí sé ri az át me ne ti ne ve lés be vett gyer -
mek és a szü lõ kap cso la tá nak ala ku lá sát, a szü lõ nek a
gon do zó sze méllyel vagy in tézménnyel való együtt mû kö -
dé sét,

h) dönt a gyer mek át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vé te -
lé nek meg szün te té sé rõl,
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i) dönt az utó gon do zás és az utó gon do zói el lá tás el ren -
de lé sé rõl,

j) dönt a gon doz ási díj-fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí -
tá sá ról, il let ve meg szün te té sé rõl,

k) meg ál la pít ja az át me ne ti vagy a tar tós ne ve lés be vett
gyer mek la kó he lyét,

l) dönt az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett, spe ci á lis
szük ség le tû gyer mek ne ve lé si fel ügye le té rõl,

m) köz re mû kö dik a bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás ban.

5.  §

A vá ro si gyám hi va tal a pénz be li tá mo ga tá sok kal kap -
cso lat ban dönt

a) az ott hon te rem té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról,
b) a gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé sé rõl.

6.  §

A vá ro si gyám hi va tal a gyer mek csa lá di jog ál lá sá nak
ren de zé se érdekében

a) tel jes ha tá lyú apai el is me rõ nyi lat ko za tot vesz fel,
b) meg ál la pít ja a gyer mek csa lá di és utó ne vét,
c) hoz zá já rul – cse lek võ kép te len jo go sult ese tén – a

csa lá di jog ál lás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló per megindítá -
sához és egy ide jû leg ese ti gond no kot ren del.

7.  §

A vá ro si gyám hi va tal az örök be fo ga dás sal kapcso -
latban

a) dönt a gyer me ket örök be fo gad ni szán dé ko zók al -
kal mas sá gá ról, és ké re lem re el ren de li az örök be fo ga dás ra
al kal mas sze mé lyek nyil ván tar tás ba való felvételét,

b) dönt a gyer mek örök be fo gad ha tó nak nyilvánítá -
sáról,

c) el bí rál ja és jó vá hagy ja a szü lõ nek azon jog nyi lat ko -
za tát, amely ben hoz zá já rul gyer me ke is me ret len sze mély
ál ta li örökbefogadásához,

d) dönt az örök be fo ga dás en ge dé lye zé sé rõl,
e) dönt a fe lek kö zös ké rel me alap ján az örök be fo ga dás 

fel bon tá sá ról,
f) ké re lem re fel vi lá go sí tást ad hat a vér sze rin ti szü lõ

adatairól.

8.  §

(1) A vá ro si gyám hi va tal pert in dít hat, il let ve kez de mé -
nyez het

a) a gyer mek el he lye zé se, il let ve ki adá sa,
b) a gyer me ket meg il le tõ tar tá si kö ve te lés érvényesí -

tése,

c) a szü lõi fel ügye let meg szün te té se vagy visszaállí -
tása,

d) a gyer mek örök be fo ga dá sá nak fel bon tá sa,
e) a cse lek võ ké pes sé get érin tõ gond nok ság alá he lye zés

és an nak meg szün te té se,
f) a szám adá si kö te le zett ség, il let ve a szám adás he lyes -

sé gé nek meg ál la pí tá sa
iránt.

(2) A vá ro si gyám hi va tal fel je len tést tesz
a) a gyer mek ve szé lyez te té se vagy a tar tás elmulasz -

tása,
b) a gyer mek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény

mi att.

9.  §

A vá ro si gyám hi va tal a szü lõi fel ügye le ti jog gal, il let ve
a gyer mek tar tás díj jal kapcsolatban

a) dönt a gyer mek és a szü lõ, il let ve más kap cso lat tar -
tás ra jo go sult sze mély kap cso lat tar tá sá ról,

b) in téz ke dik a bí ró ság, va la mint a vá ro si gyám hi va tal
ál tal sza bá lyo zott kap cso lat tar tás végrehajtásáról,

c) dönt a szü lõ jog nyi lat ko za tá nak ér vé nyes sé gé hez
szük sé ges jó vá ha gyás ról,

d) dönt a szü lõi fel ügye le ti jog kö ré be tar to zó olyan
kér dés rõl, amely ben a szü lõi fel ügye le tet együt te sen gya -
kor ló szü lõk nem ju tot tak egyetértésre,

e) hoz zá já rul a gyer mek csa lád ba fo ga dá sá hoz,
f) jó vá hagy ja a gyer mek vég le ges kül föld re tá vo zá sá ra

vo nat ko zó nyi lat ko za tot,
g) en ge dé lye zi a gyer mek ré szé re a szü lõi ház vagy a

szülõk ál tal ki je lölt más tar tóz ko dá si hely el ha gyá sát, il let ve
a fel té te lek meg vál to zá sa ese tén vissza von ja az e tárgy ban
ki adott en ge délyt,

h) dönt a 16. élet évét be töl tött gyer mek há zas ság kö té -
sé nek en ge dé lye zé sé rõl,

i) el jár a kül föl dön lakó vagy tar tóz ko dó sze mély tar -
tás díj irán ti igé nyé vel kap cso la tos ügyben,

j) en ge dé lye zi a tan kö te les gyer mek mû vé sze ti, sport-,
mo dell- vagy hir de té si te vé keny ség ke re té ben tör té nõ
foglalkoztatását.

10.  §

A vá ro si gyám hi va tal a gyám ság gal és gond nok ság gal
kap cso lat ban

a) a gyer mek ré szé re gyá mot, hi va tá sos gyá mot ren del,
b) ide ig le nes gond no kot, gond no kot, hi va tá sos gond -

no kot ren del,
c) irá nyít ja és fel ügye li a gyám, a hi va tá sos gyám te vé -

keny sé gét,
d) fel füg gesz ti, el moz dít ja vagy fel men ti a gyá mot, a

gond no kot,
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e) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben zár -
latot ren del el, zár gond no kot, ese ti gond no kot, ügy gond -
no kot, az ügyei vi te lé ben aka dá lyo zott sze mély kép vi se le -
té re és méh mag zat ré szé re gond no kot ren del és ment fel,
to váb bá meg ál la pít ja a mun ka dí ju kat.

11.  §

A vá ro si gyám hi va tal a va gyon ke ze lés sel kap cso lat ban
a) dönt a gyer me kek és gond nok ol tak kész pénz va gyo -

ná nak gyá mi fenn tar tá sos be tét ben vagy fo lyó szám lán tör -
té nõ el he lye zé sé rõl, il let ve az el he lye zett pénz fel hasz ná -
lá sá ról, ál la mi lag ga ran tált ér ték pa pír ba, biz to sí tá si köt -
vény be tör té nõ be fek te té sé rõl, le tét ben ke ze lé sé rõl, va la mint
egyéb tár gyak le tét be he lye zé sé rõl,

b) dönt a gyám, a gond nok va gyon- és bér la kás ke ze lé -
sé hez kap cso ló dó jog nyi lat ko za ta ér vé nyes sé gé hez szük -
sé ges jó vá ha gyás ról,

c) rend sze res fel ügye le te alá von hat ja a va gyon ke ze lést,
ha a szü lõk a gyer mek va gyo ná nak ke ze lé se te kin te té ben
kö te les sé gü ket nem tel je sí tik,

d) el bí rál ja a rend sze res és az ese ti szám adást, meg ha -
tá ro zott ese tek ben a vég szám adást,

e) köz re mû kö dik a gyer me kek, gond nok ol tak ingó és
in gat lan va gyo ná val és va gyo ni ér té kû jo gá val kap cso la tos 
ügyek ben,

f) köz re mû kö dik a ha gya té ki el já rás ban.

12.  §

Az ide ig le nes ha tállyal el he lye zett, nem ma gyar ál lam -
pol gár sá gú (kül föl di) gyer mek ér de ké ben való intézke -
désre ki je lölt gyám hi va tal [Gyvt. 72–73.  §] fel ada ta it a
Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rü let Gyám hi va ta la lát ja el.

A szociális és gyámhivatal feladat- és hatásköre

13.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal
a) el lát ja az ille té kességi te rü le té hez tar to zó te le pü lé si

ön kor mány zat jegy zõ jé nek és a vá ro si gyám hi va tal nak a
szak mai irá nyí tá sát, fel ügye le tét és el len õr zé sét,

b) elsõ fo kon dönt a gyer me kek át me ne ti gon do zá sa és
a gyer mek vé del mi szak el lá tá sok mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl,

c) má sod fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jé nek, a vá ro si gyám hi va tal nak a
gyer mek vé del mi és gyám ügyi ha tó sá gi ügye i ben,

d) el lát ja a jog sza bá lyok ban ha tás kö ré be utalt egyéb
fel ada to kat.

14.  §

(1) A szo ci á lis és gyám hi va tal el len õr zé si jog kö ré ben
leg alább négy éven ként el len õr zi

a) a gyám ha tó sá gok gyám ügyi és gyer mek vé del mi ha -
tó sá gi te vé keny sé gé nek jog sze rû sé gét,

b) az egész ség ügyi szak fel ügye let ki vé te lé vel a Szo -
ciálpolitikai és Mun ka ügyi In té zet vagy a ki je lölt mód -
szer ta ni fel ada to kat el lá tó in téz mény, il let ve az Or szá gos
Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Név jegy zék be fel vett szak ér tõ 
szük ség sze rin ti be vo ná sá val – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi szol gál ta tók te vé keny sé gét.

(2) A szo ci á lis és gyám hi va tal az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el len õr zé si jog kö rét a köz igaz ga tá si hi va tal ve -
ze tõ jé vel egyez te tett éves el len õr zé si terv és prog ram sze -
rint gya ko rol ja, amely ben meg ha tá roz za a tel jes körû, il -
let ve cél el len õr zés alá vont szer ve ket, va la mint a cél vizs -
gá la ti tárgy kö rö ket.

(3) A mi nisz ter a szo ci á lis és gyám hi va tal ve ze tõ jét az
el len õr zé si terv ben meg ha tá ro zot ta kon túl vizs gá lat le -
foly ta tá sá ra uta sít hat ja.

(4) A szo ci á lis és gyám hi va tal ve ze tõ je az el len õr zé si
terv rõl, va la mint az el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról tá jé koz -
tat ja a mi nisz tert.

15.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal a 14.  §-ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa so rán jo go sult szak mai ko or di ná ci ós ér -
te kez le tet össze hív ni, el sõ sor ban a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket el lá tó ha tó sá gok, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tók szá -
má ra.

16.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka -
ügyi In té zet, il let ve az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak -
értõi Név jegy zék be fel vett szak ér tõk vé le mé nyé nek ki -
kéré sé vel ki je lö li a gyer mek jó lé ti alap el lá tást, il let ve a
gyer mek vé del mi szak el lá tást nyúj tó in téz mé nyek kö zül
a szak mai mód szer ta ni fel ada to kat el lá tó in téz mé nye ket.

17.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal – a mi nisz ter ál tal meg ha tá -
ro zot tak sze rint – köz re mû kö dik az ága za ti kép zé sek, to -
vább kép zé sek szer ve zé sé ben.
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18.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka -
ügyi In té zet be vo ná sá val vé le mé nye zi a he lyi ön kor mány -
zat nak – a Gyvt. 121.  §-ának (2) be kez dé se alap ján meg -
kül dött – az ön kor mány za ti el lá tó rend szer át ala kí tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la ta it, és szük ség ese tén kez de mé nye zi a
ja vas la tok meg vál toz ta tá sát.

19.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal elõ se gí ti és ko or di nál ja a
bûn el kö ve tés, il let ve a bûn is mét lés meg elõ zé sét cél zó
prog ra mok in dí tá sát a ve szé lyez te tett, to váb bá a bûn cse -
lek ményt el kö ve tett, de nem bün tet he tõ, va la mint a bün te -
tõ el já rás alá vont gyer me kek szá má ra.

20.  §

A szo ci á lis és gyám hi va ta lok szak mai irá nyí tá sát a mi -
nisz ter lát ja el, amely nek so rán

a) négy éven ként el len õr zi a szo ci á lis és gyám hi va ta lok 
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos te vé keny sé gét, az alap el lá tó és szol gál ta tó in téz -
mény rend szer, va la mint a gyám ha tó ság szak mai mun -
káját,

b) részt vesz a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ko or di nált, a köz igaz ga tá si hi va ta lo kon be lül mû -
kö dõ szak igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek szak mai
irá nyí tá sát el lá tó mi nisz te rek be vo ná sá val zaj ló felügye -
leti vizs gá la tok ban, meg ha tá roz za az el len õr zés szak mai
szem pont ja it,

c) a szo ci á lis és gyám hi va ta lok szá má ra meg ha tá roz za
az éves el len õr zé si terv ki emelt te rü le te it és ér té ke li a szo -
ci á lis és gyám hi va ta lok éves be szá mo ló je len té se it.

A GYÁMHATÓSÁG ILLE TÉ KESSÉGÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK

Általános ille té kesség

21.  §

(1) Az el já rás ra az a gyám ha tó ság ille té kes, amely nek
te rü le tén

a) a gyer mek szü lõi fel ügye le tet gya kor ló szü lõ jé nek,
gyám já nak,

b) az ügyei vi te lé ben aka dá lyo zott, ille tõ leg cse lek võ -
ké pes sé get érin tõ gond nok ság alatt álló személynek,

c) az ide ig le nes gond nok ren de lés sel, zár gond nok ki -
ren de lé sé vel, va la mint gond nok ság alá he lye zé si el já rás sal 
érin tett sze mély nek

a la kó he lye ta lál ha tó.

(2) Ha a szü lõi fel ügye le tet együt te sen gya kor ló szü lõk
la kó he lye kü lön bö zõ gyám ha tó sá gok ille té kességi te rü le -
ten ta lál ha tó, a gyám ha tó ság ille té kességét a gyer mek la -
kó he lye ha tá roz za meg. Ha a gyer mek la kó he lye egyik
szü lõ jé nek la kó he lyé vel sem azo nos, az a gyám ha tó ság jár 
el, amely nek te rü le tén az anya la kó he lye ta lál ha tó.

(3) La kó hely hi á nyá ban – az (1) és (2) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint – a gyám ha tó ság ille té kességét a tar tóz ko dá si 
hely ha tá roz za meg.

(4) Bel föl di la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely hi á nyá ban,
a gyám ha tó ság il le té kes sé gét az utol só is mert ha zai la kó -
hely vagy tar tóz ko dá si hely ha tá roz za meg, en nek hi á nyá -
ban az el já rás ra a 3.  § sze rin ti ügyek ben a Bu da pest Fõ -
város V. Ke rü let Ön kor mány zat Jegy zõ je, a 4–12.  §-ban 
fog lalt ügyek ben pe dig a Bu da pest Fõ vá ros V. Kerület
Gyám hi va ta la ille té kes.

Egyéb ille té kesség

22.  §

(1) Bár mely gyám ha tó ság – a jog sza bá lyi fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – in téz ke dik a gyer mek ide ig le nes ha tá -
lyú el he lye zé se iránt, amely rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az
ille té kes gyám ha tó sá got.

(2) Bár mely gyám ha tó ság ille té kes
a) nyi lat ko zat fel vé te lé re, ha a szü lõ azt a gyer me ke

örök be fo ga dá sá hoz az örök be fo ga dó sze mé lyét és sze mélyi
ada ta it nem is mer ve te szi,

b) ren de zet len csa lá di jog ál lá sú gyer mek re vonatko -
zóan apai el is me rõ nyi lat ko zat fel vé te lé re, az zal, hogy an -
nak egy pél dá nyá val ér te sí te ni kell a gyer mek szü le té si he -
lye sze rint ille té kes anya könyv ve ze tõt és a gyer mek la kó -
he lye sze rint ille té kes ön kor mány zat jegy zõ jét.

(3) Ha a gyer mek nek, il let ve az ügyei vi te lé ben aka dá -
lyo zott vagy cse lek võ ké pes sé get érin tõ gond nok ság alatt
álló sze mély nek nincs tör vényes kép vi se lõ je, il let ve an nak 
ki lé te nem ál la pít ha tó meg, az el já rás ra az a gyám ha tó ság
ille té kes, amely nek te rü le tén a gyám ren de lés, il let ve
gond nok ren de lés szük sé ges sé vált.

(4) A gon do zá si díj, va la mint a meg elõ le ge zett gyer
 mek tar tás díj be haj tá sa irán ti el já rás ra a kö te le zett la kó he lye
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az ille té kes.
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(5) Az ille té kesség nem vál to zik a gond nok ság alá he -
lye zés irán ti per be fe je zé sé ig.

(6) Méh mag zat ré szé re az a vá ro si gyám hi va tal ille té kes 
gond no kot ren del ni, amely nek te rü le tén az anya la kó he lye 
van.

(7) Ha a gyám vagy gond nok (ese ti gond nok) sze mé lyé -
ben vál to zás tör tént, és ez ille té kesség-változást ered mé -
nyez, a va gyon ke ze lés re jo go sult volt gyám vagy gond nok 
(ese ti gond nok) az ille té kessé vált vá ro si gyám hi va tal nak
tar to zik vég szám adás sal.

(8) Ha a ti zen ha to dik élet évét be töl tött gyer mek kí ván
há zas sá got köt ni, az elõ ze tes en ge délyt bár me lyik há za su -
lan dó fél la kó he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal megad -
hatja, er rõl azon ban a má sik vá ro si gyám hi va talt ér te sí te ni
kell.

(9) Ha a gyer mek gyám hi va ta li en ge déllyel a szü lõi há -
zat el hagy ta, ezt kö ve tõ en a vá ro si gyám hi va tal ille té -
kességét a gyer mek la kó he lye ha tá roz za meg.

(10) A Gyvt. 80.  §-ának (3) be kez dé sé ben meghatá -
rozott eset ben az örök be fo ga dás sal kap cso la tos el já rás ra
a gyer mek la kó he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal az ille -
té kes.

(11) Azt a krí zis hely zet ben lévõ vá ran dós anyát, aki ál -
la po tát kör nye ze te és hoz zá tar to zói elõtt ti tok ban szán dé -
ko zik tar ta ni (a továb biak ban: tit kolt ter hes ség) ké rel mé re
bár mely csa lá dok át me ne ti ott ho ná nak be kell fo gad nia.

(12) Tit kolt ter hes ség ese tén az örök be fo ga dá si el já rás ra
a gyer mek szü le té si he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal az
ille té kes.

23.  §

(1) A gyer mek tény le ges tar tóz ko dá si he lye sze rint ille -
té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a Gyvt. 68.  §-ában 
fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – el ren de li a gyer mek
vé de lem be vé te lét, amely rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a 21.  §
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét.

(2) Ha a gyer me ket a vá ro si gyám hi va tal ide ig le nes ha -
tállyal a kü lön élõ má sik szü lõ nél, má sik hoz zá tar to zó nál
vagy arra al kal mas más sze mély nél he lyez te el, a gyer mek
ügyé ben – a gyer mek el he lye zé sé re irá nyu ló per jog erõs
be fe je zé sé ig – az a gyám hi va tal jár el, amely nél az el sõ fo kú
el já rás in dult.

(3) Ha a gyer me ket át me ne ti ne ve lés be vet ték, a vá ro si
gyám hi va tal il le té kes sé ge mind ad dig fenn áll, amed dig a
gyer mek la kó he lye nem vál to zik meg. Ha a gyer mek la kó -
he lye meg vál to zik, a vá ro si gyám hi va tal ille té kességét a
gyer mek la kó he lye ha tá roz za meg.

(4) A vá ro si gyám hi va tal ille té kessége a tar tós ne ve lés be
vétel fenn ál lá sa alatt nem vál to zik. A tar tós ne ve lés be vé telt

el ren de lõ vá ro si gyám hi va tal a gyer mek va la mennyi – a
váro si gyám hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó gyer mek -
védelmi és gyám ügyi – ügyé ben ille té kes el jár ni.

(5) A fi a tal fel nõt tek utó gon do zói el lá tá sa ügyé ben az a
vá ro si gyám hi va tal ille té kes, amely az ön jo gú vá vá lás sal
össze füg gés ben dön tött.

(6) Ha a gyer me ket ne ve lõ szü lõ szü lõi fel ügye le ti joga
meg szûnt vagy szü ne tel, a má sik szü lõ szü lõi fel ügye le ti
joga fel éle dé sé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló vagy a gyer -
mek más nál tör té nõ el he lye zé se irán ti per meg in dí tá sá ra
az a vá ro si gyám hi va tal ille té kes, amely nek te rü le tén a
gyer me ket ne ve lõ szü lõ la kó he lye volt.

(7) A szü lõi fel ügye let meg szün te té se iránt pert in dí tó
vá ro si gyám hi va tal ille té kes a gyer mek tar tós ne ve lés be
vé te lé re is.

(8) Az örök be fo ga dás elõt ti el já rás ra az a vá ro si gyám -
hi va tal ille té kes, amely nek te rü le tén az örök be fo gad ni
szán dé ko zó sze mély la kó he lye van. Ha az örök be fo gad ni
szán dé ko zók la kó he lye kü lön bö zõ vá ro si gyám hi va ta lok
il le té kes sé gi te rü le tén van, az el já rás ra – a köl csö nös tá jé -
kozta tás mel lett – az örök be fo gad ni szán dé ko zók la kó helye
sze rin ti bár me lyik vá ro si gyám hi va tal ille té kes.

(9) Ha az örök be fo ga dás fel bon tá sa kor az örökbe fo gadott
nagy ko rú, az ille té kességet la kó he lye, en nek hi á nyá ban az
örök be fo ga dó la kó he lye ha tá roz za meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Gyer.)

aa) 1.  §-a,

ab) 3–5.  §-a és a 3.  §-t meg elõ zõ al cím,

ac) 7.  §-a,

ad) 1. szá mú mel lék le te;

b) a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Gymr.) 3.  §-ának
(3) be kez dé se.

(3) Nem lép ha tály ba az egyes gyer mek vé del mi és
gyám ügyi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet
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a) 20.  §-a,

b) 3. szá mú mel lék le te.

25.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyer.
5/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5/A.  § (1) A szo ci á lis és gyám hi va tal a bûn el kö ve tés,
il let ve a bûn is mét lés meg elõ zé sét cél zó fel ada ta el lá tá sa
ér de ké ben

a) tá jé koz ta tást kér és nyil ván tar tást ve zet a he lyi ön -
kor mány za tok, ci vil szer ve ze tek, il let ve az ál ta luk fenn tar -
tott in téz mé nyek ál tal a bûn el kö ve tés, il let ve a bûn is mét lés
meg elõ zé se cél já ból in dí tott prog ra mok ról,

b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a gyer me kek vé -
del mét szol gá ló bûn meg elõ zé si pá lyá za ti fel hí vá so kat,
azok ról tá jé koz tat ja a he lyi ön kor mány za to kat, gyer mek -
jó lé ti szol gá la to kat, ci vil szer ve ze te ket,

c) se gít sé get nyújt a b) pont sze rin ti pá lyá za tok be nyúj -
tá sá hoz és az el nyert tá mo ga tá sok cél sze rin ti fel hasz ná lá -
sá hoz,

d) ille té kességi te rü le tén össze han gol ja a gyer me kek
szá má ra in dí tott bûn meg elõ zé si prog ra mo kat,

e) együtt mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok kal, ci vil
szer ve ze tek kel, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tást el lá tó sze mé lyek kel és in téz mé nyek kel, köz ok ta -
tá si in téz mé nyek kel, a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat tal, a
rend õrséggel, az ügyész ség gel, a bí ró ság gal, va la mint a
drog meg elõ zést, il let ve drog re ha bi li tá ci ót vég zõ in téz mé -
nyek kel,

f) részt vesz a ká bí tó szer ügyi egyez te tõ fó rum, il let ve
az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ bûn meg elõ zé si ta nács
mun ká já ban,

g) kap cso la tot tart az ál do zat vé de lem ben sze re pet vál -
la ló ci vil szer ve zõ dé sek kel, il let ve a rend õrség ál do zat vé -
del mi re fe ren sé vel,

h) köz ve tí ti az ille té kességi te rü le tén kí vül mû kö dõ
vagy or szá gos szer ve ze tek ál tal kez de mé nye zett prog ra -
mo kat, kép zé se ket és se gít sé get nyújt ezek igénybevéte -
léhez,

i) a gyám ha tó sá gok el len õr zé se so rán, a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi in téz mé nyek ben ér té ke li a bûn meg -
elõ zé si te vé keny sé get, kü lö nös te kin tet tel a gyer me ket ve -
szé lyez te tõ kö rül mé nyek fel tá rá sá ra irá nyu ló tevék eny -
ségre,

j) a gyer mek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény gya -
nú ja ese tén se gít sé get nyújt a tu do mást szer zõ gyám ha tó
 sá gok nak, va la mint a gyer mek vé del mi rend szer ben mû ködõ
szak em be rek nek a szük sé ges fel je len tés meg té te lé hez,

k) a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re nem von ha tó 14 év alat ti

el kö ve tõk ügyé ben szak mai tá mo ga tást nyújt a te le pü lé si

ön kor mány zat jegy zõ jé nek (a továb biak ban: jegy zõ) és a

gyer mek jó lé ti szol gá lat nak a kis ko rú, il let ve csa lád ja ré -

szé re nyúj tan dó se gít ség re vo nat ko zó an, to váb bá kez de -

mé nye zi a szük sé ges gyer mek vé del mi in téz ke dé se ket, és

ezek vég re haj tá sát el len õr zi.

(2) A szo ci á lis és gyám hi va tal min den év jú ni us

30. nap já ig az elõ zõ évre vo nat ko zó an a 2. szá mú mel lék -

let sze rin ti je len tés ben elem zi az ille té kességi te rü le tén a

gyer mek ko rú, il let ve a fi a tal ko rú bûn el kö ve tés hely ze tét,

és ér té ke li a bûn meg elõ zé si te vé keny sé get.

(3) A szo ci á lis és gyám hi va tal a (2) be kez dés sze rin ti je -

len tés el ké szí té sé hez tá jé koz ta tást kér

a) az Igaz ság ügyi Hi va tal ille té kes te rü le ti hi va ta lá tól,

a rend õrségtõl, va la mint a jegy zõ tõl és a gyer mek jó lé ti

szol gá lat tól a gyer mek ko rú, il let ve fi a tal ko rú bûn el kö ve -

tõk szá má ról, az ál ta luk el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl,

azok oka i ról,

b) a gyer mek jó lé ti szol gá lat tól a csa lád gon do zás és a

vé de lem be vé tel ered mé nyé rõl.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti je len tés is mer te té se és a bûn -

meg elõ zés ér de ké ben el vég zen dõ fel ada tok meg vi ta tá sa

cél já ból a szo ci á lis és gyám hi va tal egyez te tõ ér te kez le tet

tart. Az ér te kez let re meg hív ja a gyer mek jo gi kép vi se lõt,

az ön kor mány za tok, a rend õrség, az ügyész ség, a bí ró ság,

a drog meg elõ zést, il let ve drog re ha bi li tá ci ót vég zõ in téz -

mé nyek, a csa lád se gí tõ és a gyer mek jó lé ti szol gá la tok, a

gyer mek vé del mi in téz mé nyek, a köz ok ta tá si in téz mé -

nyek, a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat, a bün te tés-vég re haj -

tá si in té zet, va la mint a bûn meg elõ zés ben és az ál do zat vé -

de lem ben érin tett ci vil szer ve ze tek kép vi se lõ it.

(5) Az ér te kez let rõl ké szí tett írás be li össze fog la lót a

szo ci á lis és gyám hi va tal az el hang zott ja vas la tok kal

együtt meg kül di az ér te kez let re meg hí vot tak nak.”

26.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vénynek a
szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té nek II/1. pont ja az „óvó nõ”
szö veg részt köve tõen az aláb bi ak kal egé szül ki:
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[II. Ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi területen

Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

1. Csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi szol gál ta tás
ke re té ben az el lá tot tak gyó gyí tá sát, ápo lá sát, fog -
lal koz ta tá sát, fej lesz té sét, el lá tá sát, gon do zá sát,
szo ci á lis se gí té sét köz vet le nül szol gá ló te vé keny sé -
gek nek az adott mun ka kör re jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott, fel sõ fo kú vég zett ség gel és
szak kép zett ség gel tör té nõ el lá tá sa

 óvó nõ * * * * *]

 ,,szak gon do zó * *”

27.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gymr.
3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„(2) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv

a) gyer mek jó lé ti szol gál ta tás és gyer me kek napköz -
beni el lá tá sa ese tén a szol gál ta tó (in téz mény) szék he lye,
ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes, a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la mint a
gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és ille té kességérõl  szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mel lék le té ben ki je lölt
te le pü lé si, fõ vá ro si ke rü le ti önkormányzat jegyzõje (a to -
váb biak ban: városi jegyzõ),

b) he lyet tes szü lõi há ló zat, ne ve lõ szü lõi há ló zat, kül sõ
fé rõ he lyen biz to sí tott utó gon do zói el lá tás ese tén a mû köd -
te tõ szék he lye sze rint ille té kes szociális és gyámhivatal,

c) az a)–b) pont ban nem sza bá lyo zott szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé se ese tén a szol gál ta tó (in téz mény)
szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes szociális és 
gyámhivatal.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gymr.
3.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a
kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a mû kö dé si en ge dély
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról, vissza vo ná sá ról az ar ról ho zott
jog erõs ha tá ro zat – a jog erõ re emel ke dés idõ pont ját iga -
zoló zá ra dék kal el lá tott – má so la tá nak vagy a fellebbe -
zésre való te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá ní tott
határozat másolatának egyidejû megküldésével értesíti”

28.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gymr.

a) 7/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és 
Szo ci ál po li ti kai In té zet nek” szö veg rész he lyé be a „Szo -
ciálpolitikai és Mun ka ügyi Intézetnek” szöveg,

b) 7/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik monda tá ban,
va la mint 15.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a

„Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész
he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet” szö veg
lép.

29.  §

Ahol ren de let me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hivatalt,
il let ve me gyei, fõ vá ro si gyám hi va talt em lít azon szo ci á lis
és gyám hi va talt kell ér te ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. BARANYA MEGYE

Bóly
Har kány
Kom ló
Mo hács
Pécs
Pécs vá rad
Sásd
Sellye
Sik lós
Szent lõ rinc
Szi get vár
Vil lány

1.1. Bóly Gyám hi va tal
Bab arc
Bel várd gyu la
Bor jád
Bóly
Hás ságy
Kis bud mér
Lip tód
Má ri a ké ménd



Mo nyo ród
Nagy bud mér
Olasz
Pó csa
Szajk
Sze der kény
Töt tõs
Ver send

1.2. Har kány Gyám hi va tal
Har kány

1.3. Kom ló Gyám hi va tal
Bo do lya bér
Egy há zas ko zár
Hegy hát ma róc
Hosszú he tény
Ká rász
Kom ló
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Sza lat nak
Szár ász
Szász vár
Tófû
Vé kény

1.4. Mo hács Gyám hi va tal
Bár
Be ze dek
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fe ked
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hi mes há za
Ho mo rúd
Iván dár da
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Majs
Mar áza
Mo hács
Nagy nyá rád
Pa lo ta bo zsok
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Sze bény
Szé kely sza bar

Szûr
Ud var
Vé ménd

1.5. Pécs Gyám hi va tal
Aba li get
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bir ján
Bo gád
Bos ta
Cser kút
Ege rág
El lend
Gör csöny
Gyód
Husz tót
Ke szü
Kis he rend
Ko vács szé ná ja
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Ko zár mis leny
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Nagy ko zár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pé csud vard
Pel lérd
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sza lán ta
Sze mely
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny

1.6. Pécs vá rad Gyám hi va tal
Apát va rasd
Ber kesd
Er dõs mecs ke
Er zsé bet
Fa ze kas bo da
Hi das
Ká toly
Ké kesd
Lo vász he tény
Mar ton fa
Me csek ná dasd

104 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



Nagy pall
Ó bá nya
Ó fa lu
Pe re ked
Pécs vá rad
Szel lõ
Szi lágy
Zen gõ vár kony

1.7. Sásd Gyám hi va tal
Al só mo cso lád
Ág
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bi kal
Fel sõ eger szeg
Ge ré nyes
Göd re
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kis va szar
Má gocs
Me ké nyes
Me zõd
Mind szent go di sa
Nagy haj más
Orosz ló
Palé
Sásd
Szágy
Tar rós
Té kes
Tor más
Var ga
Vá sá ros dom bó
Vázs nok

1.8. Sellye Gyám hi va tal
Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Be sen ce
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
Fel sõ szent már ton
Gil ván fa
Hegy szent már ton
Hi rics
Ká kics
Kem se
Kis asszony fa
Kis szent már ton

Kó rós
Lú zsok
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Oko rág
Ózd fa lu
Páp rád
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Vajsz ló
Vej ti
Za lá ta

1.9. Sik lós Gyám hi va tal
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Be re mend
Bis se
Csar nó ta
Cún
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Ipacs fa
Ká sád
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis kas sa
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
Már fa
Matty
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Pécs de ve cser
Pe terd
Rád fal va
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza por ca
Sza va
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Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vo kány

1.10. Szent lõ rinc Gyám hi va tal
Bi csérd
Boda
Bük kösd
Cser di
Cson ka mind szent
Dinnye ber ki
Ger de
Gyöngy fa
He les fa
Het ve hely
Ka csó ta
Ki rály egy há za
Okor völgy
Pécs ba go ta
Su mony
Szent lõ rinc
Sza bad szent ki rály
Szent ka ta lin
Ve lény
Zók

1.11. Szi get vár Gyám hi va tal
Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Bán fa
Ba sal
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bü rüs
Cse bény
Cser tõ
Dencs há za
End rõc
Gyön gyös mel lék
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka tád fa
Két új fa lu
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Pa ta pok lo si

Pet tend
Ró zsa fa
So mogy apá ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy visz ló
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor

1.12. Vil lány Gyám hi va tal
Il locs ka
Iván battyán
Kis ja kab fal va
Kis lip pó
La pán csa
Ma gyar bóly
Má rok
Pal ko nya
Vil lány
Vil lány kö vesd

2. BÁCS-KISKUN MEGYE

Baja
Bá csal más
Izsák
Já nos hal ma
Ka lo csa
Ke cel
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Kis kun fél egy há za
Kis kun ha las
Kis kõ rös
Kis kun maj sa
Kun szent mik lós
La jos mi zse
Solt
Solt vad kert
Sza bad szál lás
Ti sza kécs ke

2.1. Baja Gyám hi va tal
Bácsszent györgy
Bács bo kod
Bács bor sód
Baja
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Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút

2.2. Bá csal más Gyám hi va tal
Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

2.3. Izsák Gyám hi va tal
Fü löp szál lás
Izsák

2.4. Já nos hal ma Gyám hi va tal
Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

2.5. Ka lo csa Gyám hi va tal
Bá tya
Drág szél
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Dus nok
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Szak már
Új te lek
Uszód

2.6. Kecs ke mét Gyám hi va tal
Ágas egy há za
Bal ló szög

Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
La dány be ne
La ki te lek
Nyár lõ rinc
Or go vány
Szent ki rály
Vá ros föld

2.7. Ke rek egy há za Gyám hi va tal
Fü löp há za
Ke rek egy há za
Kun ba racs

2.8. Ke cel Gyám hi va tal
Ke cel
Csá szár töl tés

2.9. Kis kun fél egy há za Gyám hi va tal
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár

2.10. Kis kun ha las Gyám hi va tal
Ba lo ta szál lás
Har ka kö töny
Im re hegy
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun fe hér tó
Pir tó
Tom pa
Zsa na

2.11. Kis kun maj sa Gyám hi va tal
Csó lyos pá los
Jász szent lász ló
Kis kun maj sa
Köm pöc
Mó ric gát
Szank

2.12. Kis kõ rös Gyám hi va tal
Akasz tó
Csen gõd
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Páhi
Solt szen tim re
Tab di
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2.13. Kun szent mik lós Gyám hi va tal
Du na ve cse
Ku na dacs
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Szalk szent már ton
Tass

2.14. La jos mi zse Gyám hi va tal
Fel sõ la jos
La jos mi zse

2.15. Solt Gyám hi va tal
Apos tag
Du na egy há za
Du na te tét len
Har ta
Solt
Új solt

2.16. Solt vad kert Gyám hi va tal
Bó csa
Solt vad kert
Táz lár

2.17. Sza bad szál lás Gyám hi va tal
Sza bad szál lás

2.18. Ti sza kécs ke Gyám hi va tal
Ti sza kécs ke
Ti sza ug

3. BÉKÉS MEGYE

Bat to nya
Bé kés
Bé kés csa ba
Dé va vá nya
Elek
Fü zes gyar mat
Gyo ma end rõd
Gyu la
Me zõ be rény
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Oros há za
Sar kad
Szar vas
Szeg ha lom
Tót kom lós
Vész tõ

3.1. Bat to nya Gyám hi va tal
Bat to nya
Domb egy ház
Kis domb egy ház
Ma gyar domb egy ház

3.2. Bé kés Gyám hi va tal
Bé kés
Bél me gyer
Mu rony
Tar hos

3.3. Bé kés csa ba Gyám hi va tal
Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Két sop rony
Te lek ge ren dás

3.4. Dé va vá nya Gyám hi va tal
Dé va vá nya
Ecseg fal va

3.5. Elek Gyám hi va tal
Elek
Lõ kös há za

3.6. Fü zes gyar mat Gyám hi va tal
Bu csa
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get

3.7. Gyo ma end rõd Gyám hi va tal
Gyo ma end rõd
Hu nya

3.8. Gyu la Gyám hi va tal
Gyu la
Két egy há za
Sza bad kí gyós
Új kí gyós

3.9. Me zõ be rény Gyám hi va tal
Csár da szál lás
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény

3.10. Me zõ he gyes Gyám hi va tal
Me zõ he gyes

3.11. Me zõ ko vács há za Gyám hi va tal
Al más ka ma rás
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za
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3.12. Oros há za Gyám hi va tal
Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár

3.13. Sar kad Gyám hi va tal
Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Köt egyán
Méh ke rék
Me zõ gyán
Okány
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta
Zsa dány

3.14. Szar vas Gyám hi va tal
Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

3.15. Szeg ha lom Gyám hi va tal
Kö rös la dány
Szeg ha lom

3.16. Tót kom lós Gyám hi va tal
Bé kés sám son
Tót kom lós

3.17. Vész tõ Gyám hi va tal
Kö rös új fa lu
Vész tõ

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Bor sod ná dasd
Ci gánd
Ede lény
Emõd
Encs
Fel sõ zsol ca
Gönc
Ka zinc bar ci ka
Me zõ csát
Me zõ kö vesd
Mis kolc
Nyék lád há za
Ózd

Put nok
Sa jó szent pé ter
Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Szend rõ
Sze rencs
Szik szó
Ti sza új vá ros
To kaj

4.1. Bor sod ná dasd Gyám hi va tal
Arló
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Jár dán há za

4.2. Ci gánd Gyám hi va tal
Al só be rec ki
Bod rog ha lom
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Kar csa
Ka ros
Kis roz vágy
Lá ca csé ke
Nagy roz vágy
Pá cin
Rév le ány vár
Ri cse
Sem jén
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Zemp lé na gárd

4.3. Ede lény Gyám hi va tal
Abod
Agg te lek
Ba lajt
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Ede lény
Éger szög
Hang ács
Hegy meg
Hid vé gar dó
Iro ta
Jós va fõ
Kom já ti
Lád be se nyõ
Lak
Nyom ár
Per ku pa
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Sza ká csi
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Te resz te nye
To mor
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Zi liz

4.4. Emõd Gyám hi va tal
Bükk ara nyos
Emõd
Har sány
Kis gyõr

4.5. Encs Gyám hi va tal
Aba ú jal pár
Aba új kér
Al só gagy
Arka
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ gagy
For ró
Fu ló kércs
Ga gya pá ti
Ga rad na
Gi bárt
Her nád bûd
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád vé cse
Ináncs
Kány
Ke resz té te
Krasz nok vaj da
Lit ka
Méra
No va jid rány
Pam lény
Pere

Pe re cse
Pusz ta rad vány
Sza la szend
Szász fa
Sze me re

4.6. Fel sõ zsol ca Gyám hi va tal
Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Her nád kak
Her nád né me ti
Onga
Ónod
Sa jó lád
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri

4.7. Gönc Gyám hi va tal
Aba új szán tó
Aba új vár
Bas kó
Fony
Gönc
Gönc rusz ka
Hej ce
Her nád cé ce
Her nád szur dok
Hi das né me ti
Ké ked
Kor lát
Mo gyo rós ka
Pá nyok
Re géc
Sima
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

4.8. Ka zinc bar ci ka Gyám hi va tal
Al só szu ha
Al só te le kes
Bán hor vá ti
Be ren te
Dé des ta pol csány
Dö vény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Imo la
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Kánó
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Ku ri tyán
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Or mos bá nya
Ra gály
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zu bogy

4.9. Me zõ csát Gyám hi va tal
Árok tõ
Ge lej
Ig ri ci
Me zõ csát
Ti sza do rog ma
Ti sza ke szi
Ti sza tar ján

4.10. Me zõ kö vesd Gyám hi va tal
Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza valk
Vat ta

4.11. Mis kolc Gyám hi va tal
Bükk szent ke reszt
Kis to kaj
Má lyi
Mis kolc

Muhi
Ré pás hu ta
Sa jó hid vég
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szir ma be se nyõ

4.12. Nyék lád há za Gyám hi va tal
Nyék lád há za

4.13. Ózd Gyám hi va tal
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bükk mo gyo rósd
Cser nely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Han gony
Hét
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sáta
Up pony

4.14. Put nok Gyám hi va tal
Du bi csány
Gö mör szõ lõs
Ke le mér
Ki ráld
Put nok
Sa jó ve lezd
Se rény fal va

4.15. Sa jó szent pé ter Gyám hi va tal
Alacs ka
Kon dó
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lász ló fal va
Sa jó szent pé ter
Var bó

4.16. Sá ros pa tak Gyám hi va tal
Bod ro go la szi
Er dõ hor vá ti
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Ke néz lõ
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Kom lós ka
Mak kos hoty ka
Olasz lisz ka
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Tolcs va
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Zal kod

4.17. Sá to ral ja új hely Gyám hi va tal
Al só reg mec
Bózs va
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Hol ló há za
Kis hu ta
Ko vács vá gás
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nyí ri
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá to ral ja új hely
Vá gás hu ta
Vily vi tány

4.18. Szend rõ Gyám hi va tal
Deb ré te
Fel sõ te le kes
Gal vács
Mar to nyi
Me szes
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Sza lon na
Szend rõ
Szu hogy
Visz ló

4.19. Sze rencs Gyám hi va tal
Al só dob sza
Be kecs
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sós tó fal va
Sze rencs

Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tállya
Ti sza lúc
Új csa ná los

4.20. Szik szó Gyám hi va tal
Aba új lak
Aba új szol nok
Al só va dász
Asza ló
Fel sõ dob sza
Fel sõ va dász
Gad na
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Hal maj
Her nád kércs
Hom rogd
Kázs márk
Kis ki nizs
Kupa
Léh
Mo naj
Nagy ki nizs
Nyés ta
Rá sony sáp be rencs
Se lyeb
Szen tist ván bak sa
Szik szó

4.21. Ti sza új vá ros Gyám hi va tal
Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Kesz nyé ten
Kis csécs
Kö röm
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza pal ko nya
Ti sza új vá ros

4.22. To kaj Gyám hi va tal
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Sze gi
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Sze gi long
Tak ta báj
Tar cal
Ti sza la dány
Ti sza tar dos
To kaj

5. CSONGRÁD MEGYE

Csong rád
Hód me zõ vá sár hely
Kis te lek
Makó
Mind szent
Mó ra ha lom
Sze ged
Szen tes

5.1. Csong rád Gyám hi va tal
Csany te lek
Csong rád
Fel gyõ
Tö mör kény

5.2. Hód me zõ vá sár hely Gyám hi va tal
Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Szék ku tas

5.3. Kis te lek Gyám hi va tal
Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer

5.4. Makó Gyám hi va tal
Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak
Ó föl de ák
Pit va ros

5.5. Mind szent Gyám hi va tal
Mind szent

5.6. Mó ra ha lom Gyám hi va tal
Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés
Zá kány szék

5.7. Sze ged Gyám hi va tal
Al gyõ
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kü bek há za
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó

5.8. Szen tes Gyám hi va tal
Ár pád ha lom
De re kegy ház
Eper jes
Fá bi án se bes tyén
Nagy má gocs
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

6. FEJÉR MEGYE

Bics ke
Du na új vá ros
Enying
Er csi
Gár dony
Mór
Pol gár di
Sár bo gárd
Szé kes fe hér vár

6.1. Bics ke Gyám hi va tal
Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Csák vár
Etyek
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Fel csút
Gánt
Mány
Óba rok
Szár
Ta bajd
Új ba rok
Vál
Vér te sa csa
Vér tes bog lár

6.2. Du na új vá ros Gyám hi va tal
Adony
Ba racs
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más

6.3. Enying Gyám hi va tal
Dég
Enying
La jos ko má rom
Lep sény
Me zõ ko má rom
Sza bad hid vég

6.4. Er csi Gyám hi va tal
Er csi
Rác ke reszt úr

6.5. Gár dony Gyám hi va tal
Ba racs ka
Gár dony
Gyú ró
Ka já szó
Ká pol nás nyék
Mar ton vá sár
Na dap
Páz mánd
Tor das
Ve len ce
Zi chy új fa lu

6.6. Mór Gyám hi va tal
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény

Csó ka kõ
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

6.7. Pol gár di Gyám hi va tal
Füle
Kis láng
Kõ szár hegy
Má tyás domb
Me zõ szent györgy
Pol gár di

6.8. Sár bo gárd Gyám hi va tal
Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Igar
Me zõ szi las
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár ke reszt úr
Sár szent ágo ta
Vaj ta

6.9. Szé kes fe hér vár Gyám hi va tal
Aba
Ba kony kú ti
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Isz ti mér
Isz ka szent györgy
Jenõ
Ká loz
Lo vas be rény
Moha
Ná dasd la dány
Pá kozd
Pát ka
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sá rosd
Sár szent mi hály
Se re gé lyes
So po nya
Su ko ró
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Ver eb
Zá moly
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7. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Csor na
Fer tõd
Gyõr
Ka pu vár
Mo son ma gya ró vár
Pan non hal ma
Sop ron
Tét

7.1. Csor na Gyám hi va tal
Acsa lag
Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egyed
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

7.2. Fer tõd Gyám hi va tal
Fer tõd
Fer tõ boz
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Hegy kõ
Hi deg ség
Pe tõ há za
Sar ród

7.3. Gyõr Gyám hi va tal
Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Ene se
Gö nyû
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyúl
Öt te vény
Pér
Rá ba pa to na
Rét alap
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Vé nek

7.4. Ka pu vár Gyám hi va tal
Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Dé nes fa
Edve
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Rá ba ke cöl
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

7.5. Mo son ma gya ró vár Gyám hi va tal
Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
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Fe ke te er dõ
Ha lá szi
Hé der vár
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Lé bény
Le vél
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

7.6. Pan non hal ma Gyám hi va tal
Ba kony gyi rót
Ba kony pé terd
Ba kony szent lász ló
Écs
Fe nyõ fõ
Gyõ rasszony fa
Gyõr ság
Lázi
Nyal ka
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
Ra vazd
Ro mánd
Si ká tor
Táp
Táp szent mik lós
Tar ján pusz ta
Veszp rém var sány

7.7. Sop ron Gyám hi va tal
Ág fal va
Csá ford já nos fa
Csa pod
Csér
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ rá kos
Gya ló ka
Har ka
Iván
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér

Pe resz teg
Pinnye
Pusz ta csa lád
Rép ce sze me re
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Új kér
Und
Völ csej
Zsi ra

7.8. Tét Gyám hi va tal
Ár pás
Bo don hely
Csik vánd
Fel péc
Gyar mat
Gyö mö re
Gyõr sze me re
Ka jár péc
Kis ba bot
Mér ges
Mó ri chi da
Rá ba csé csény
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
So bor
So ko ró pát ka
Sze re cseny
Té nyõ
Tét

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Bal ma zúj vá ros
Be rettyó új fa lu
Bi har ke resz tes
Deb re cen
De recs ke
Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú had ház
Haj dú ná nás
Haj dú szo bosz ló
Kaba
Ko má di
Lé ta vér tes
Nád ud var
Nyír adony
Pol gár
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Püs pök la dány
Tég lás
Ti sza cse ge
Vá mos pércs

8.1. Bal ma zúj vá ros Gyám hi va tal
Bal ma zúj vá ros
Egyek
Hor to bágy

8.2. Be rettyó új fa lu Gyám hi va tal
Ba kon szeg
Be rettyó új fa lu
Csök mõ
Dar vas
Esz tár
Fúr ta
Gá bor ján
Hen ci da
Kis mar ja
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Po csaj
Szent pé ter szeg
Tépe
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

8.3. Bi har ke resz tes Gyám hi va tal
Ár tánd
Bedõ
Be rek bö ször mény
Bi har ke resz tes
Bojt
Nagy ke re ki
Told

8.4. Deb re cen Gyám hi va tal
Deb re cen
Haj dú sám son

8.5. De recs ke Gyám hi va tal
De recs ke
Haj dú ba gos
Ko nyár
Mi ke pércs
Sá ránd

8.6. Haj dú bö ször mény Gyám hi va tal
Haj dú bö ször mény

8.7. Haj dú do rog Gyám hi va tal
Haj dú do rog

8.8. Haj dú had ház Gyám hi va tal
Haj dú had ház

8.9. Haj dú ná nás Gyám hi va tal
Haj dú ná nás

8.10. Haj dú szo bosz ló Gyám hi va tal
Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

8.11. Kaba Gyám hi va tal
Kaba

8.12. Ko má di Gyám hi va tal
Ko má di
Kör összeg apá ti
Kö rös sza kál
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz

8.13. Lé ta vér tes Gyám hi va tal
Ál mosd
Ba ga mér
Hosszú pá lyi
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi

8.14. Nád ud var Gyám hi va tal
Nád ud var

8.15. Nyír adony Gyám hi va tal
Nyír adony

8.16. Pol gár Gyám hi va tal
Fo lyás
Gör be há za
Pol gár
Ti sza gyu la há za
Új szent mar gi ta
Új ti kos

8.17. Püs pök la dány Gyám hi va tal
Bá ránd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Föl des
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

8.18. Tég lás Gyám hi va tal
Bocs ka i kert
Tég lás

8.19. Ti sza cse ge Gyám hi va tal
Ti sza cse ge

8.20. Vá mos pércs Gyám hi va tal
Fü löp
Nyí ra csád
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Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Új lé ta
Vá mos pércs

9. HEVES MEGYE

Bé la pát fal va
Eger
Fü ze sa bony
Gyön gyös
Hat van
He ves
Lõ rin ci
Pé ter vá sá ra

9.1. Bé la pát fal va Gyám hi va tal
Ba la ton
Bá tor
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger bocs
Eger cse hi
He ves ara nyos
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

9.2. Eger Gyám hi va tal
An dor nak tá lya
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger sza lók
Eger szó lát
Fel sõ tár kány
Ke re csend
Mak lár
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Szar vas kõ
Tar na szent má ria
Ver pe lét

9.3. Fü ze sa bony Gyám hi va tal
Al deb rõ
Be se nyõ te lek
Dor mánd
Eger far mos
Fel deb rõ
Fü ze sa bony
Kál

Ká pol na
Komp olt
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Nagy út
Po rosz ló
Sa rud
Szi ha lom
Tó fa lu
Új lõ rinc fal va

9.4. Gyön gyös Gyám hi va tal
Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Pá los vö rös mart
Szü csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

9.5. Hat van Gyám hi va tal
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Ke rek ha raszt
Nagy kö ké nyes

9.6. He ves Gyám hi va tal
Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kis kö re
Köm lõ
Pély
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Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Ti sza ná na
Za ránk

9.7. Lõ rin ci Gyám hi va tal
Apc
Lõ rin ci
Pe tõ fi bá nya
Ró zsa szent már ton
Zagy va szán tó

9.8. Pé ter vá sá ra Gyám hi va tal
Bo dony
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Is ten me ze je
Ivád
Kis fü zes
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Pa rád
Pa rád sas vár
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szent do mon kos
Tar na le lesz
Ter pes
Vá ra szó

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jász apá ti
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász fény sza ru
Kar cag
Kis új szál lás
Kun he gyes
Kun szent már ton
Mart fû
Me zõ túr
Szol nok
Ti sza föld vár
Ti sza fü red
Tö rök szent mik lós
Túr ke ve
Új szász

10.1. Jász apá ti Gyám hi va tal
Jász apá ti
Já szi vány
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás

10.2. Jász árok szál lás Gyám hi va tal
Jász ágó
Jász árok szál lás
Jász dó zsa

10.3. Jász be rény Gyám hi va tal
Alattyán
Já nos hi da
Jász al só szent györgy
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász fel sõ szent györgy
Jász já kó hal ma
Jász te lek

10.4. Jász fény sza ru Gyám hi va tal
Jász fény sza ru
Pusz ta mo nos tor

10.5. Kar cag Gyám hi va tal
Be rek für dõ
Kar cag
Kun ma da ras

10.6. Kis új szál lás Gyám hi va tal
Ken de res
Kis új szál lás

10.7. Kun he gyes Gyám hi va tal
Kun he gyes
Ti sza bu ra
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

10.8. Kun szent már ton Gyám hi va tal
Csé pa
Cser ke szõ lõ
Kun szent már ton
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

10.9. Mart fû Gyám hi va tal
Mart fû
Rá kó czi új fa lu

10.10. Me zõ túr Gyám hi va tal
Két pó
Mes ter szál lás
Me zõ hék
Me zõ túr
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10.11. Szol nok Gyám hi va tal
Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Sza jol
Szol nok
Ti sza je nõ
Ti sza süly
Ti sza vár kony
Tó szeg
Ve zseny
Zagy va ré kas

10.12. Ti sza föld vár Gyám hi va tal
Ci bak há za
Nagy rév
Ti sza föld vár

10.13. Ti sza fü red Gyám hi va tal
Abád sza lók
Na gyi ván
Ti sza derzs
Ti sza i gar
Ti sza fü red
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs

10.14. Tö rök szent mik lós Gyám hi va tal
Fegy ver nek
Ken gyel
Kun csor ba
Ör mé nyes
Ti sza bõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

10.15. Túr ke ve Gyám hi va tal
Túr ke ve

10.16. Új szász Gyám hi va tal
Szász be rek
Új szász

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Bá bol na
Do rog
Esz ter gom
Kis bér
Ko má rom
Nyer ges új fa lu
Orosz lány
Tata
Ta ta bá nya

11.1. Bá bol na Gyám hi va tal
Bá bol na

11.2. Do rog Gyám hi va tal
An na völgy
Baj na
Csol nok
Dág
Do rog
Epöl
Kesz tölc
Le ány vár
Má ria ha lom
Nagy sáp
Pi lis csév
Sá ri sáp
To kod
To ko dal tá ró
Úny

11.3. Esz ter gom Gyám hi va tal
Dö mös
Esz ter gom
Mo gyo rós bá nya
Pi lis ma rót
Tát

11.4. Kis bér Gyám hi va tal
Aka
Ács tesz ér
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csat ka
Csá szár
Csép
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Tár kány
Vért es ket hely

11.5. Ko má rom Gyám hi va tal
Al más fü zi tõ
Ács
Bana
Csém
Ki sig mánd
Ko má rom
Mo csa
Na gyig mánd
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11.6. Nyer ges új fa lu Gyám hi va tal
Ba jót
Lá bat lan
Nyer ges új fa lu
Süt tõ

11.7. Orosz lány Gyám hi va tal
Bo kod
Dad
Kecs kéd
Köm lõd
Orosz lány
Szák szend

11.8. Tata Gyám hi va tal
Baj
Du na al más
Du na szent mik lós
Kocs
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata
Vér tes tol na

11.9. Ta ta bá nya Gyám hi va tal
Gyer mely
Hé reg
Kör nye
Szár li get
Szo mor
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs

12. NÓGRÁD MEGYE

Ba las sa gyar mat
Bá tony te re nye
Pász tó
Rét ság
Sal gó tar ján
Szé csény

12.1. Ba las sa gyar mat Gyám hi va tal
Ba las sa gyar mat
Becs ke
Ber cel
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár

Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hont
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pu sza ta ber ki
Szan da
Szé csén ke
Szügy
Te rény

12.2. Bá tony te re nye Gyám hi va tal
Bá tony te re nye
Do rog há za
Kis bár kány
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Sám son há za
Szu ha

12.3. Pász tó Gyám hi va tal
Al só told
Bér
Bo kor
Bu ják
Cser hát szen ti ván
Csé cse
Ecseg
Egy há zas den ge leg
Er dõ kürt
Er dõt ar csa
Fel sõ told
Ga ráb
Hé ha lom
Job bá gyi
Kál ló
Kis bá gyon
Ko zárd
Ku ta só
Mát ra szõ lõs
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Pa lo tás
Pász tó
Szar vas ge de
Szi rák
Szur dok püs pö ki
Tar
Va nyarc

12.4. Rét ság Gyám hi va tal
Al só pe tény
Bánk
Ber ke nye
Bor sos be rény
Di ós je nõ
Fel sõ pe tény
Hor pács
Ke szeg
Két bo dony
Kis ecset
Le génd
Nagy oro szi
Né zsa
Nóg rád
Nóg rád sáp
Nõ tincs
Õs agárd
Rét ság
Rom hány
Szá tok
Szen de hely
Szen te
Te res ke
Tol mács

12.5. Sal gó tar ján Gyám hi va tal
Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Lit ke
Luc fal va
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs

Szi las po gony
Vizs lás
Za bar

12.6. Szé csény Gyám hi va tal
End re fal va
Hol ló kõ
Kis har tyán
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

13. PEST MEGYE

Abony
Al ber tir sa
Aszód
Bu da ke szi
Bu da örs
Ceg léd
Da bas
Du na ha rasz ti
Du na ke szi
Érd
Göd
Gö döl lõ
Gyál
Gyöm rõ
Mo nor
Nagy ká ta
Nagy kõ rös
Nagy ma ros
Pé cel
Pi lis vö rös vár
Po máz
Rác ke ve
Száz ha lom bat ta
Szent end re
Szi get szent mik lós
Szob
Tö köl
Tura
Vác
Ve csés
Ve res egy ház
Vi seg rád
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13.1. Abony Gyám hi va tal
Abony
Jász ka ra je nõ
Kõ rös te tét len
Új szil vás

13.2. Al ber tir sa Gyám hi va tal
Al ber tir sa
Dán szent mik lós
Mi ke bu da

13.3. Aszód Gyám hi va tal
Aszód
Bag
Do mony
Hé víz györk
Ik lad
Kar tal
Ver seg

13.4. Bu da ke szi Gyám hi va tal
Bu da je nõ
Bu da ke szi
Nagy ko vá csi
Páty
Per bál
Re me te szõ lõs
Tel ki
Tök
Zsám bék

13.5. Bu da örs Gyám hi va tal
Bi a tor bágy
Bu da örs
Her ceg ha lom
Tö rök bál int

13.6. Ceg léd Gyám hi va tal
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Tá pió szõ lõs
Tör tel

13.7. Da bas Gyám hi va tal
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ör kény
Pusz ta vacs
Tá bor fal va
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

13.8. Du na ha rasz ti Gyám hi va tal
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Tak sony

13.9. Du na ke szi Gyám hi va tal
Du na ke szi
Fót

13.10. Érd Gyám hi va tal
Di ósd
Érd
Pusz ta zá mor
Sós kút
Tár nok

13.11. Göd Gyám hi va tal
Göd

13.12. Gö döl lõ Gyám hi va tal
Csö mör
Dány
Gö döl lõ
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Nagy tar csa
Sza da
Vác szent lász ló
Val kó
Zsám bok

13.13. Gyál Gyám hi va tal
Al só né me di
Bu gyi
Fel sõ pa kony
Gyál
Ócsa

13.14. Gyöm rõ Gyám hi va tal
Ecser
Gyöm rõ
Mag lód
Men de
Süly sáp
Úri

13.15. Mo nor Gyám hi va tal
Bé nye
Csév ha raszt
Gom ba
Káva
Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Va sad

13.16. Nagy ká ta Gyám hi va tal
Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
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Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

13.17. Nagy kõ rös Gyám hi va tal
Ko csér
Nagy kõ rös
Nyárs apát

13.18. Nagy ma ros Gyám hi va tal
Kis ma ros
Nagy ma ros
Szo ko lya
Ve rõ ce

13.19. Pé cel Gyám hi va tal
Isa szeg
Pé cel

13.20. Pi lis vö rös vár Gyám hi va tal
Pi lis bo ros je nõ
Pi lis csa ba
Pi lis jász fa lu
Pi lisszán tó
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Soly már
Tinnye
Üröm

13.21. Po máz Gyám hi va tal
Bu da ka lász
Cso bán ka
Pi lisszent ke reszt
Po máz

13.22. Rác ke ve Gyám hi va tal
Apaj
Ápor ka
Dél egy há za
Döm söd
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma jos há za
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse

13.23. Száz ha lom bat ta Gyám hi va tal
Száz ha lom bat ta

13.24. Szent end re Gyám hi va tal
Le ány fa lu
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer

Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu

13.25. Szi get szent mik lós Gyám hi va tal
Ha lász te lek
Szi get ha lom
Szi get szent mik lós

13.26. Szob Gyám hi va tal
Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Tésa
Szob
Vá mos mi ko la
Ze be gény

13.27. Tö köl Gyám hi va tal
Szi get csép
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu
Tö köl

13.28. Tura Gyám hi va tal
Gal ga hé víz
Tura

13.29. Vác Gyám hi va tal
Acsa
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Kis né me di
Kosd
Penc
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán

13.30. Ve csés Gyám hi va tal
Üllõ
Ve csés

13.31. Ve res egy ház Gyám hi va tal
Cso mád
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Õr bottyán
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Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác rá tót
Ve res egy ház

14. SOMOGY MEGYE

Ba la ton bog lár
Ba la ton föld vár
Ba la ton lel le
Barcs
Csur gó
Fo nyód
Ka pos vár
Len gyel tó ti
Mar ca li
Nagy atád
Nagy ba jom
Sió fok
Tab

14.1. Ba la ton bog lár Gyám hi va tal
Ba la ton bog lár
Or da cse hi

14.2. Ba la ton föld vár Gyám hi va tal
Ba la ton föld vár
Ba la ton õszöd
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy cse pely
Pusz ta sze mes
Szán tód
Szó lád
Te le ki

14.3. Ba la ton lel le Gyám hi va tal
Ba la ton lel le
Ga más
Lát rány
So mogy ba bod
So mogy túr
Visz

14.4. Barcs Gyám hi va tal
Ba bó csa
Barcs
Bé la vár
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si

He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kál mán csa
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
Lad
La kó csa
Pa tos fa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

14.5. Csur gó Gyám hi va tal
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Inke
Õr ti los
Po gány szent pé ter
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Zá kány
Zá kány fa lu

14.6. Fo nyód Gyám hi va tal
Ba la ton be rény
Ba la ton feny ves
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton szent györgy
Fo nyód
Ti kos

14.7. Ka pos vár Gyám hi va tal
Al só bo gát
Bár dud var nok
Baté
Bod rog
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Csö köly
Cso ma
Csom bárd
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Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Ga dács
Gá los fa
Gige
Göl le
Haj más
Hed re hely
Hen cse
He tes
Igal
Jákó
Juta
Ka dar kút
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ker cse li get
Ki sasszond
Kis gya lán
Kis kor pád
Kõ kút
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Mike
Mos dós
Nagy ber ki
Orci
Osz to pán
Pa ta lom
Pat ca
Po lány
Rák si
Ri nya ko vá csi
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
So mogy szil
Sza ba di
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér

Szil vásszent már ton
Ta szár
Új vár fal va
Vár da
Vis nye
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál

14.8. Len gyel tó ti Gyám hi va tal
Bu zsák
Gyugy
Hács
Kis be rény
Len gyel tó ti
Öreg lak
Pa muk
So mogy vá mos
So mogy vár
Szõ lõs gyö rök

14.9. Mar ca li Gyám hi va tal
Ba la ton új lak
Bö hö nye
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Ne mes vid
Nik la
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Sze nyér
Szõ ke dencs
Tap sony
Tás ka
Var ász ló
Vése
Vörs
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14.10. Nagy atád Gyám hi va tal
Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Szen ta
Ta rany

14.11. Nagy ba jom Gyám hi va tal
Nagy ba jom
Pál ma jor

14.12. Sió fok Gyám hi va tal
Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton sza ba di
Nagy be rény
Nyim
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Za már di

14.13. Tab Gyám hi va tal
An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Bonnya
Fiad
Ká nya
Ka poly
Kára
Ka rád
Kis bár apá ti
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mo gya csa
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy meggyes
Szo ro sad
Tab

Ten gõd
Tö rök kop pány
Tor vaj
Zala
Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Bak ta ló ránt há za
Csen ger
De me cser
Domb rád
Fe hér gyar mat
Ib rány
Kis vár da
Má ria pócs
Má té szal ka
Na gye csed
Nagy ha lász
Nagy kál ló
Nyír bá tor
Nyír egy há za
Ra ka maz
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri
Új fe hér tó
Vá sá ros na mény
Zá hony

15.1. Bak ta ló ránt há za Gyám hi va tal
Apagy
Bak ta ló ránt há za
Ber kesz
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír kércs
Nyír ma da
Nyír tass
Nyír tét
Ó fe hér tó
Pet ne há za
Pusz ta do bos
Ra mo csa há za
Ro hod

15.2. Csen ger Gyám hi va tal
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Kom lód tót fa lu
Pá tyod
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Por csal ma
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos ta tár fal va
Tyu kod
Ura

15.3. De me cser Gyám hi va tal
De me cser
Gé gény
Kék
Nyír bog dány
Szé kely

15.4. Domb rád Gyám hi va tal
Domb rád
Ti sza ka nyár
Új domb rád

15.5. Fe hér gyar mat Gyám hi va tal
Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csász ló
Cse göld
Dar nó
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Ga csály
Gar bolc
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kissze ke res
Kö le se
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Méh te lek
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy hó dos
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Ro zsály
Son kád
Sza mos sá lyi
Sza mo súj lak
Szat már cse ke

Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi
Zaj ta
Zsa ro lyán

15.6. Ib rány Gyám hi va tal
Bal sa
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Pa szab
Ti sza ber cel

15.7. Kis vár da Gyám hi va tal
Ajak
Anarcs
Döge
Fé nyes lit ke
Gyu la há za
Jéke
Ké ke se
Kis vár da
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír lö võ
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Tor nyos pál ca
Új ke néz

15.8. Má ria pócs Gyám hi va tal
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír gyu laj
Pócs pet ri

15.9. Má té szal ka Gyám hi va tal
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyõr te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Nagy do bos
Nyír csa holy
Nyír ká ta
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Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Vaja

15.10. Na gye csed Gyám hi va tal
Fá bi án há za
Mérk
Na gye csed
Ti bor szál lás
Vál laj

15.11. Nagy ha lász Gyám hi va tal
Besz te rec
Ke me cse
Nagy ha lász
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

15.12. Nagy kál ló Gyám hi va tal
Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Kál ló sem jén
Nagy kál ló
Sza koly

15.13. Nyír bá tor Gyám hi va tal
Bá tor li get
En csencs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír lu gos
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Te rem

15.14. Nyír egy há za Gyám hi va tal
Kál mán há za
Kó taj
Nagy cser kesz
Nap kor
Nyír egy há za

Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tu ra
Sé nyõ

15.15. Ra ka maz Gyám hi va tal
Ra ka maz
Ti már
Ti sza nagy fa lu
Sza bolcs

15.16. Ti sza lök Gyám hi va tal
Ti sza esz lár
Ti sza lök

15.17. Ti sza vas vá ri Gyám hi va tal
Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza vas vá ri

15.18. Új fe hér tó Gyám hi va tal
Ér pa tak
Új fe hér tó

15.19. Vá sá ros na mény Gyám hi va tal
Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyü re
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Olcs va
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

15.20. Zá hony Gyám hi va tal
Benk
Eper jes ke
Gyõ röcs ke
Ko mo ró
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Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér
Zá hony
Zsurk

16. TOLNA MEGYE

Bá ta szék
Bony hád
Dom bó vár
Du na föld vár
Paks
Si mon tor nya
Szek szárd
Ta má si
Tol na

16.1. Bá ta szék Gyám hi va tal
Al só ná na
Al só nyék
Báta
Bá ta szék
Pör böly
Sár pi lis
Vár domb

16.2. Bony hád Gyám hi va tal
Apar hant
Bá ta a pá ti
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Grá bóc
Gyö re
Iz mény
Ka kasd
Kis do rog
Kis má nyok
Kis vej ke
Len gyel
Mór ágy
Mõ csény
Mucs fa
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Te vel
Vár al ja
Zá vod

16.3. Dom bó vár Gyám hi va tal
At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand

Dom bó vár
Döb rö köz
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Nak
Szakcs
Vá rong

16.4. Du na föld vár Gyám hi va tal
Du na föld vár

16.5. Paks Gyám hi va tal
Bi kács
Bölcs ke
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pál fa
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

16.6. Si mon tor nya Gyám hi va tal
Be lecs ka
Kis szé kely
Nagy szé kely
Ozo ra
Pin ce hely
Si mon tor nya
Tol na né me di

16.7. Szek szárd Gyám hi va tal
Decs
Fel sõ ná na
Harc
Kéty
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Mur ga
Õcsény
Si ó a gárd
Szál ka
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Zom ba
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16.8. Ta má si Gyám hi va tal
Di ós be rény
Dúzs
Ér tény
Fel sõ nyék
Für ged
Gyönk
Hõ gyész
Ireg szem cse
Ka laz nó
Ke szõ hi deg kút
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Misz la
Mu csi
Nagy kó nyi
Nagy szo koly
Pári
Re göly
Sza ka dát
Sza kály
Szá razd
Ta má si
Ud va ri
Úji reg
Var sád

16.9. Tol na Gyám hi va tal
Bo gyisz ló
Fadd
Fá cán kert
Tol na

17. VAS MEGYE

Cell dö mölk
Csep reg
Kör mend
Kõ szeg
Õri szent pé ter
Rép ce lak
Sár vár
Szent gott hárd
Szom bat hely
Vas vár

17.1. Cell dö mölk Gyám hi va tal
Boba
Bor gá ta
Cell dö mölk
Csön ge
Duka
Egy há zas he tye
Já nos há za
Kar akó
Ke léd

Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Mer se vát
Mes te ri
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ostf fy asszony fa
Pá poc
Szer gény
To korcs
Vö nöck

17.2. Csep reg Gyám hi va tal
Bõ
Csep reg
Bük
Cher nel há za da mo nya
Gór
Ik lan be rény
Lócs
Mes ter há za
Ne mes lá dony
Rép ce szent györgy
Saj tos kál
Si ma ság
Tom pa lá dony
Tö mörd
Tor más li get

17.3. Kör mend Gyám hi va tal
Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
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Nagy miz dó
Ne mes rem pe hol lós
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szar vas kend
Va sal ja

17.4. Kõ szeg Gyám hi va tal
Bo zsok
Cák
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

17.5. Õri szent pé ter Gyám hi va tal
Ba ján se nye
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kon dor fa
Ma gyar szom bat fa
Nagy rá kos
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Szak nyér
Sza la fõ
Szat ta
Szõ ce
Ve le mér
Vi szák

17.6. Rép ce lak Gyám hi va tal
Csá nig
Nick
Rép ce lak
Ura i új fa lu
Vá mos csa lád

17.7. Sár vár Gyám hi va tal
Bejc gyer tyá nos
Bö göt

Bö gö te
Csé nye
Gér ce
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Káld
Ke néz
Meggyes ko vá csi
Me gye hid
Nagy ge resd
Nyõ gér
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
Vá sá ros mis ke
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Zsé deny

17.8. Szent gott hárd Gyám hi va tal
Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

17.9. Szom bat hely Gyám hi va tal
Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Csem pesz ko pács
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Hor vát lö võ
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Ják
Ki su nyom
Mesz len
Ná rai
Nar da
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Rum
Sal kö ves kút
Sé
Söp te
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vasszil vágy
Vát
Vép
Zsennye

17.10. Vas vár Gyám hi va tal
Al só új lak
And rás fa
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Eger völgy
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Mi kosszép lak
Nagy ti laj
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba hid vég
Sár fi miz dó
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

18. VESZPRÉM MEGYE

Ajka
Ba la ton al má di
Ba la ton fü red
Ba la ton fûz fõ
De ve cser
He rend
Pápa
Sü meg
Ta pol ca
Vár pa lo ta
Veszp rém
Zirc

18.1. Ajka Gyám hi va tal
Ajka
Cseh bá nya
Ha lim ba
Kis lõd
Ma gyar po lány
Nyí rád
Öcs
Szõc
Úr kút
Vá ros lõd

18.2. Ba la ton al má di Gyám hi va tal
Al só örs
Ba la ton al má di
Fel sõ örs
Lo vas
Szent ki rály sza bad ja

18.3. Ba la ton fü red Gyám hi va tal
Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la ton fü red
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Mon osz ló
Ó bu da vár
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Szen tan tal fa
Szent ja kab fa
Ta gyon
Ti hany
Vá szoly
Zán ka
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18.4. Ba la ton fûz fõ Gyám hi va tal
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton vi lá gos
Csaj ág
Kün gös
Li tér

18.5. De ve cser Gyám hi va tal
Ador ján há za
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Csög le
Dab rony
De ve cser
Doba
Ege ral ja
Isz káz
Ka mond
Ka ra kó ször csök
Ker ta
Kis ber zseny
Kis csõsz
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Ko lon tár
Na gya lá sony
Nagy pi rit
Nosz lop
Oro szi
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
Tüs ke vár
Vid

18.6. He rend Gyám hi va tal
Bánd
He rend
Szent gál

18.7. Pápa Gyám hi va tal
Ad ász te vel
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Dáka
Döb rön te

Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gic
Ho mok bö dö ge
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Kül sõ vat
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
Vi nár

18.8. Sü meg Gyám hi va tal
Ba zsi
Bo dor fa
Csab ren dek
Dab ronc
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót
Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
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Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Za la szeg vár

18.9. Ta pol ca Gyám hi va tal
Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la to ne de rics
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Gyu la ke szi
He gyesd
Hegy ma gas
Ka polcs
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mind szent kál la
Mo nos tor apá ti
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ra pos ka
Rév fü löp
Sal föld
Sás ka
Szent bék kál la
Szig li get
Ta li án dö rögd
Ta pol ca
Uzsa
Vi gánt pe tend
Za la ha láp

18.10. Vár pa lo ta Gyám hi va tal
Ber hi da
Õsi
Öskü
Pét für dõ
Tés
Vár pa lo ta

18.11. Veszp rém Gyám hi va tal
Bar nag
Haj más kér
Hárs kút
Hi deg kút
Ki rály szen tist ván
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Pap ke szi

Pula
Sóly
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi lo nya
Vö rös tó

18.12. Zirc Gyám hi va tal
Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Ep lény
Jásd
Ló kút
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Szá pár
Zirc

19. ZALA MEGYE

Hé víz
Keszt hely
Len ti
Le te nye
Nagy ka ni zsa
Za la eger szeg
Za la ka ros
Za la lö võ
Za la szentg rót

19.1. Hé víz Gyám hi va tal
Hé víz

19.2. Keszt hely Gyám hi va tal
Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Kar macs
Keszt hely
Ne mes bük
Rezi
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Sár mel lék
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la kö ves kút
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár

19.3. Len ti Gyám hi va tal
Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pör de föl de
Pór szom bat
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy

Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke

19.4. Le te nye Gyám hi va tal
Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Bors fa
Bu csu ta
Csör nye föld
Ker ka szent ki rály
Kis cse hi
Kis tol mács
Lasz to nya
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Ma róc
Mol ná ri
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Ol tárc
Pet ri ven te
Pusz ta ma gya ród
Ri gyác
Sem jén há za
Szent lisz ló
Szent mar git fal va
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

19.5. Nagy ka ni zsa Gyám hi va tal
Al só rajk
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
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Kis ré cse
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Orosz tony
Pat
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Sand
Sor más
Surd
Sze pet nek
Új ud var
Za la sár szeg
Za la szent ba lázs
Za la új lak

19.6. Za la eger szeg Gyám hi va tal
Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Böde
Bon cod föl de
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa

Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Pa csa
Pad ár
Pál fi szeg
Pet hõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Szent pé te rúr
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la eger szeg
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok

19.7. Za la ka ros Gyám hi va tal
Ba la ton ma gya ród
Ga lam bok
Ga ra bonc
Nagy ra da
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sza bar
Za la szent ja kab

19.8. Za la lö võ Gyám hi va tal
Csö de
Ke mén fa
Oz mán bük
Sa lom vár
Vas pör
Za la cséb
Za la hás hágy
Za la lö võ
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19.9. Za la szentg rót Gyám hi va tal
Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

20. BUDAPEST FÕVÁROS

20.1. Gyám hi va tal Bu da pest I. ke rü let

20.2. Gyám hi va tal Bu da pest II. ke rü let

20.3. Gyám hi va tal Bu da pest III. ke rü let

20.4. Gyám hi va tal Bu da pest IV. ke rü let

20.5. Gyám hi va tal Bu da pest V. ke rü let

20.6. Gyám hi va tal Bu da pest VI. ke rü let

20.7. Gyám hi va tal Bu da pest VII. ke rü let

20.8. Gyám hi va tal Bu da pest VIII. ke rü let

20.9. Gyám hi va tal Bu da pest IX. ke rü let

20.10. Gyám hi va tal Bu da pest X. ke rü let

20.11. Gyám hi va tal Bu da pest XI. ke rü let

20.12. Gyám hi va tal Bu da pest XII. ke rü let

20.13. Gyám hi va tal Bu da pest XIII. ke rü let

20.14. Gyám hi va tal Bu da pest XIV. ke rü let

20.15. Gyám hi va tal Bu da pest XV. ke rü let

20.16. Gyám hi va tal Bu da pest XVI. ke rü let

20.17. Gyám hi va tal Bu da pest XVII. ke rü let

20.18. Gyám hi va tal Bu da pest XVIII. ke rü let

20.19. Gyám hi va tal Bu da pest XIX. ke rü let

20.20. Gyám hi va tal Bu da pest XX. ke rü let

20.21. Gyám hi va tal Bu da pest XXI. ke rü let

20.22. Gyám hi va tal Bu da pest XXII. ke rü let

20.23. Gyám hi va tal Bu da pest XXIII. ke rü let

A Kormány
332/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról
és eljárásának részletes szabályairól  szóló

362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye -
sü lé sét  ellenõrzõ köz igaz ga tá si szerv ki je lö lé se tár gyá ban
az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõmoz -
dítá sáról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 64.  §-ában fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § (1) Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság (a továb biak -
ban: ha tó ság) köz pon ti hi va tal. A ha tó sá got a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá -
nyít ja.

(2) A ha tó ság ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A ha tó ság szék he lye Bu da pest.”

2.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ide jû leg az R. a 4.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését
ellenõrzõ közigazgatási szerv kijelölése

4.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye -
sü lé sét el len õr zõ köz igaz ga tá si szerv ként a Kor mány az
Egyen lõ Bá nás mód Ha tó sá got je lö li ki, amely az or szág
egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel jár el.”
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3.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a 6.  § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A ké re lem re in dult el já rás ban az el já rás alá vont,
nem ter mé sze tes sze mély ügy fél ki esé se ese tén he lyé be
a pol gá ri jog sze rin ti jog utód ja lép. A ké re lem re in dult
 eljárásban ho zott jog erõs ha tó sá gi dön tés ben meg ál la pí tott 
kö te le zett ség vagy jo go sult ság a jog utó dot ter he li, il let ve
il le ti meg.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel, il let ve 6/A.  §-sal egé szül
ki:

„Az értesítés mellõzése, illetve közlése

6/A.  § A ha tó ság az ügy fél nek az el já rás meg in dí tá sá ról
 szóló ér te sí té sét mel lõz he ti, amennyi ben ala pos ok kal fel -
te he tõ, hogy az ér te sí tés a bi zo nyí tá si el já rás vagy egyes
bi zo nyí tá si cse lek mé nyek le foly ta tá sát meg hi ú sí ta ná.
Amennyi ben a ha tó ság az ér te sí tést nem mel lõ zi, azt az
 eljárás meg in dí tá sá tól, il let ve a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül kell kö zöl ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Képviselet

7/A.  § (1) Az Ebktv. 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kép vi se let ese tén a tár sa dal mi és ér dek kép vi se -
le ti szer ve zet a kép vi se le ti jo go sult sá gát az alap sza bá lya
vagy ala pí tó ok ira ta és az ügy fél tõl ka pott írás be li meg ha -
tal ma zás csa to lá sá val iga zol ja.

(2) A kép vi se le ti jo go sult ság (1) be kez dés ben fog lal tak
sze rin ti iga zo lá sá nak el mu lasz tá sa és a ha tó ság erre irá -
nyu ló fel hí vá sá nak ered mény te len sé ge ese tén a kép vi se lõ
el já rá sát a ha tó ság vég zés sel vissza uta sít ja.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/B.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Hatósági közvetítõ

7/B.  § Nagy szá mú ügy fe let érin tõ el já rás ban a ha tó ság
ha tó sá gi köz ve tí tõt ve het igény be.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 7/C.  §-sal és azt meg elõ zõ en a
 következõ al cím mel egé szül ki:

„Az eljárás felfüggesztése

7/C.  § A ha tó ság a szak vé le mény idõ igé nyes sé gé re
 figyelemmel az el já rá sát a szak ér tõ ki ren de lé se kor, il let ve
a szak vé le mény ké ré se kor a szak vé le mény meg ér ke zé sé ig
fel füg geszt he ti.”

8.  §

Az R. 8.  §-ának (1)–(3) be kez dé se és az azo kat meg elõ zõ
al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Idézés és értesítés

8.  § (1) A ha tó ság a szék he lyén la kó hellyel, il let ve tar -
tóz ko dá si hellyel nem ren del ke zõ sze mélyt, ha sze mé lyes
meg hall ga tá sa az el já rás so rán szük sé ges, azon ön kor -
mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nak a szék he lyé re idé zi
vagy ér te sí ti, amely nek szék he lyén la kik vagy tar tóz ko dik. 
Az idé zett, il let ve az ér te sí tett sze mély meg hall ga tá sát
a ha tó ság fo ga na to sít ja.

(2) Ha az el já rás so rán a ha tó ság tár gya lást tart, az ott
meg hall ga tan dó sze mé lye ket azon ön kor mány zat pol gár -
mes te ri hi va ta lá nak a szék he lyé re idé zi, il let ve ér te sí ti,
amely nek szék he lyén a ké rel me zõ la kik, tar tóz ko dik, il let ve
szék he lye (fi ók te le pe, te lep he lye) ta lál ha tó.

(3) Amennyi ben az el já rás alá vont sze mély az
(1)–(2) be kez dé sek ben meg je lölt

a) ön kor mány zat vagy az ön kor mány zat rész vé te lé vel
mû kö dõ ön kor mány za ti tár su lás,

b) az a) pont alat ti szer vek ál tal fenn tar tott költség -
ve tési szerv,

c) az a) pont alat ti szer vek ál tal ala pí tott vagy tá mo ga tott
ala pít vány, köz ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, vagy

d) az a)–b) pon tok alat ti szer vek rész vé te lé vel mû kö dõ
gaz da sá gi tár sa ság,
a sze mé lye ket a la kó he lyé rõl, il le tõ leg tar tóz ko dá si he lyé -
rõl leg job ban meg kö ze lít he tõ, nem érin tett te le pü lé si  ön -
kormányzat pol gár mes te ri hi va ta lá nak a szék he lyé re kell
idéz ni, il let ve ér te sí te ni.”

9.  §

Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ha tó ság a zárt tár gya lás el ren de lé sé rõl, va la mint
az el já rás alá vont sze mély tá vol lé té ben tör té nõ meg hall -
ga tás ról kü lön vég zés sel dönt.”

10.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér -

té se  miatti köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban egyéb el já rá si 
költ ség nek mi nõ sül nek a 13.  §-ban meg ha tá ro zott bi zo nyí -
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tá si el já rás kü lö nös sza bá lyai al kal ma zá sa so rán fel me rült
költ sé gek, a bel föl di jog se gély igény be vé te lé vel össze -
függõ költ ség, va la mint a ha tó ság nak a szék he lyén kí vül
vég zett el já rá si cse lek mé nye i vel kap cso lat ban fel me rü lõ
va la mennyi költ ség.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„A bírság felhasználása

14/A.  § (1) A ha tó ság ál tal az Ebktv. 16.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja alap ján ki sza bott bír ság 50%-át a
 miniszter az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek bizto -
sítását és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sát cél zó prog -
ramokra hasz nál ja fel, 50%-át a ha tó ság – sa ját bevéte -
leként – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok ra for dít -
hat ja.

(2) A ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bír ság ból
be folyt össze get az aláb bi cé lok ra for dít hat ja:

a) Az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács adó Tes tü let mû kö dé -
sé vel össze füg gõ ki adá sok,

b) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel kap cso la tos
tájé koz ta tó, is mer te tõ, a ha tó ság te vé keny sé gét szé les kör ben 
is mert té tevõ ki ad vá nyok meg je len te té se,

c) szak mai kon fe ren ci ák és ren dez vé nyek szer ve zé se
és le bo nyo lí tá sa,

d) a ha tó ság köz tiszt vi se lõ i nek szak mai to vább kép zé se,
e) a ha tó ság te vé keny sé gét se gí tõ szak ér tõk meg bí zá sa,
f) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel össze füg gõ

is me re tek ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa.”

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé se i ben „az ér de mi ha tá -

ro za tot” szö veg rész he lyé be „a ha tá ro za tot”,
b) 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fog lal hat ja ha tá ro zat ba.”

szö veg rész he lyé be a „hagy hat ja jóvá ha tá ro zat tal.”,
c) 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „kü lön ha tá ro zat ban”

szö veg rész he lyé be a „vég zés sel”,
d) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „in do kolt ha tá ro za -

tá val” szö veg rész he lyé be a „vég zés sel”,
e) 15.  §-ában az „igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész

he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek”
szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 9.  §
(4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint 17.–21.  §-a
és az azo kat meg elõ zõ al cím ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let az Ebktv.-vel együtt a sze mé lyek kö zöt ti,
faji vagy et ni kai szár ma zás ra való te kin tet nél kü li egyen lõ

bá nás mód el vé nek al kal ma zá sá ról  szóló, 2000. jú ni us 29-i
2000/43/EK ta ná csi irány elv 13. cik ké nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
337/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi

bírság felhasználásáról  szóló 
89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet kormányzati

szervezetalakítással összefüggõ módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el jár va, a
fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény 55.  §-a  
(1) be kez dé sé nek a) és h) pont já ban, va la mint a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet
al kot ja:

1.  §

A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír ság
fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1–5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„1.  § (1) A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló
köz pon ti hi va tal.

(2) A Fõ fel ügye lõ ség ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány -
za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A Fõ fel ügye lõ sé get fõ igaz ga tó ve ze ti.
(4) A Fõ fel ügye lõ ség szék he lye: Bu da pest.
2.  § A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben
a) A Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó já nak ja vas la ta alap ján

ki ne ve zi és fel men ti a Fõ fel ügye lõ ség gaz da sá gi ve ze tõ jét;
b) jó vá hagy ja a Fõ fel ügye lõ ség éves mun kap rog -

ramját;
c) éven te be szá mol tat ja a fõ igaz ga tót a Fõ fel ügye lõ ség

te vé keny sé gé rõl.
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3.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek (a továb -
biak ban: fel ügye lõ sé gek) a köz igaz ga tá si hi va ta lok szer -
ve ze té ben szak igaz ga tá si szerv ként mû köd nek. A köz -
igaz ga tá si hi va ta lok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
me gyei ki ren delt sé ge in a fel ügye lõ sé gek nek te rü le ti osz -
tá lya mû kö dik.

(2) A fel ügye lõ sé gek fo gyasz tó vé del mi fel ada ta i val
össze füg gés ben a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 2.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket – a ha té kony sá gi
és pénz ügyi el len õr zés ki vé te lé vel – a Fõ fel ügye lõ ség fõ -
igaz ga tó ja lát ja el.

(3) A Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó ja az (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl:

a) éven te be szá mol tat ja a fel ügye lõ sé gek ve ze tõ it a fel -
ügye lõ ség szak mai te vé keny sé gé rõl;

b) meg szer ve zi és össze han gol ja a mi nisz ter ál tal jó vá -
ha gyott mun ka prog ram ban meg ha tá ro zott re gi o ná lis és or -
szá gos vizs gá la to kat;

c) több fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le tét, vagy a fo -
gyasz tók szé les kö rét érin tõ en ese ti vizs gá la to kat kez de -
mé nyez het.

4.  § (1) A Fõ fel ügye lõ ség
a) a mi nisz ter meg ke re sé se alap ján vé le mé nye zi a fo -

gyasz tó kat érin tõ jog sza bály ter ve ze te ket;
b) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a jog sza bá lyok mó do -

sí tá sá ra a mi nisz ter felé;
c) köz re mû kö dik a fo gyasz tó vé del mi po li ti ka ki dol go -

zá sá ban, fi gye lem mel kí sé ri és elem zi an nak érvényesü -
lését;

d) irá nyít ja az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá ga
és meg fe le lõ sé ge el len õr zé sé vel össze füg gõ, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat, mû köd te ti a Köz -
pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend szert;

e) össze kö tõ hi va tal ként vég zi a 2006/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak a Ma gyar
Köz tár sa ság ban tör té nõ össze han go lá sát.

(2) A Fõ fel ügye lõ ség és a fel ügye lõ sé gek
a) a jog sza bály ban más szer vek szá má ra meg ál la pí tott

fo gyasz tó vé del mi fel adat- és ha tás kö rök ki vé te lé vel el len -
õr zik mind azon te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog sza bá lyi
és ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát, ame lyek a fo gyasz tó kat
érin tik vagy érint he tik, így kü lö nö sen

aa) az áru for gal ma zá sá ra és szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra,
ab) az áru és szol gál ta tás mi nõ sé gé re, az áru biz ton sá -

gos sá gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lé sé nek tanúsí -
tására,

ac) az áru mé ré sé re – ide ért ve a mé rõ esz köz hi te les sé -
gét is –, el szá mo lá sá ra, va la mint a ki ál lí tott szám la, il let ve
nyug ta he lyes sé gé re,

ad) a meg ál la pí tott ha tó sá gi ár al kal ma zá sá ra,
ae) a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra,
af) a köz te rü le ti áru sí tás ra, szol gál ta tás nyúj tá sá ra

vo nat ko zó jog sza bá lyi és ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát;
b) kü lön jog sza bály sze rint el len õr zik az áruk és szol -

gál ta tá sok biz ton sá gos sá gát és meg fe le lõ sé gét;

c) fi gye lem mel kí sé rik a fo gyasz tói szer zõ dés meg kö -
té sé nél al kal ma zott vagy e cél ból nyil vá no san meg is mer -
he tõ vé tett ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket, és szük ség
sze rint a Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó ján ke resz tül kü lön
jog sza bály sze rint el já rást in dí ta nak ezek érvénytelensé -
gének, il let ve tisz tes ség te len sé gé nek meg ál la pí tá sa, va la -
mint a tisz tes ség te len ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel al kal -
ma zá sá tól és al kal ma zá sá ra aján lá sá tól való el til tás iránt;

d) el lát ják mind azo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada -
to kat, ame lye ket jog sza bály fel adat- és ha tás kö rük be utal.

(3) A fel ügye lõ sé gek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, az el len õr zé sük so rán ész lelt sza bály sér té -
sek  miatt a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják.
Fo gyasz tó vé de lem mel kap cso la tos, a ha tás kö rük be nem
tar to zó sza bály sér tés gya nú ja ese tén fel je len tést tesz nek az 
ügy ben el jár ni jo go sult ha tó ság nál.

(4) A Fõ fel ügye lõ ség és a fel ügye lõ sé gek
a) együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján együtt mû -

ködnek a fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé get el lá tó más ál la mi
szer vek kel,

b) szak mai se gít sé get nyúj ta nak a fo gyasz tói ér de kek
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek te vé keny sé gé hez
és a fo gyasz tók ok ta tá sá hoz,

c) a fo gyasz tói jo go kat is mer te tõ ki ad vá nyo kat je len -
tet nek meg,

d) ter mék-össze ha son lí tó vizs gá la to kat vé gez tet nek és
köz zét eszik azok ered mé nyét,

e) mód szer ta ni se géd anya go kat ké szí te nek a he lyi ön -
kor mány za tok fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé gé nek elõ se -
gí té se és egy sé ges sé ge ér de ké ben,

f) tá mo gat ják az ön kor mány za ti ta nács adó iro dák mû -
kö dé sét, va la mint

g) el lát ják mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály fel adat- és ha tás kö rük be utal.

5.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Kor mány
köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon re gi o ná lis
ille té kességgel a fel ügye lõ sé ge ket, má sod fo kon or szá gos
ille té kességgel a Fõ fel ügye lõ sé get je lö li ki.

(2) A fel ügye lõ sé gek
a) gyógy sze rek rek lá mo zá sá val kap cso la tos el já rá sá ban

a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv,
b) gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá val kap cso -

la tos el já rá sá ban az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv,
c) elekt ro ni kus úton kö tött szer zõ dé sek re vo nat ko zó

sza bá lyok meg sér té sé vel kap cso la tos el já rá sá ban a Nem -
ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
szak ha tó ság ként vesz nek részt.

5/A.  § (1) Ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Kor mány a te rü le ti leg ille -
té kes fel ügye lõ sé get je lö li ki.

(2) A Kor mány
a) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény

112.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
b) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi

LVIII. tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
c) az Fgytv. 17.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 21.  §-ának

(4) be kez dé sé ben, 39.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 48.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, il let ve 50.  §-ában,
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d) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 10. szá mú mel lék le te A) pont já nak
11. al pont já ban,

e) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 16.  §-ának k) pont já ban, 21.  §-ában, 42.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint 45.  §-ának (3) bekez -
dése,

f) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
76.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Fõ fel ügye lõ sé get je lö li
ki.

(3) A Kor mány
a) az Fgytv. 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
b) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -

vény (a továb biak ban: Thtv.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 9.  §-ának a) és
b) pont já ban, 10.  §-ának a) pont já ban, 11.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Fõ fel ügye lõ sé get és a te -
rü le ti leg ille té kes fel ügye lõ sé get je lö li ki.

(4) A Kor mány
a) az Fgytv. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
b) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör vény

10.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban,
c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény

11.  §-ában,
d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény

5.  §-ában,
e) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény

11.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban,
f) a Thtv. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben

fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Fõ fel ügye lõ sé get és a fel -
ügye lõ sé ge ket je lö li ki.

(5) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja sze -
rinti eset ben a vám ti tok ról a Fõ fel ügye lõ sé get és an nak
út ján a fel ügye lõ sé ge ket kell tá jé koz tat ni.”

2.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 6.  §-ának (3) és (5) be kez dé se, va la mint
7.  §-ának (2) be kez dé se,

b) a gaz da sá gi ka ma rák köz igaz ga tá si fel ada ta i nak át -
adá sá val kap cso la tos ren de let mó do sí tá sok ról  szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let 9.  §-a,

c) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 245/2004. (VIII. 25.) Korm. ren de let
1. és 2.  §-a,

d) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 92/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let
1.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le -

ke dé si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um”
szö veg,

b) 9/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri u -
mot” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe -
le lõs mi nisz tert” szö veg,

c) 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „4.  §-ának (2) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „4.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja” szö veg
lép.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az áruk és
a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az ez zel kap cso la -
tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról  szóló 79/1998. (IV. 29.)
Korm. ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az Fgytv.
43.  §-ának g) pont ja sze rint lét re ho zott Köz pon ti Pi ac fel -
ügye le ti In for má ci ós Rend sze ren” szö veg rész he lyé be az
„a Köz pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend sze ren”
szö veg lép.

(5) Az 1.  § a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá -
sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl
 szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Gyur csány Fe renc s. k.
mi nisz ter el nök

A Kormány
353/2006. (XII. 23.) Korm.

r e n d e l e t e

a gáz- és távhõszolgáltatók által 
a 2007. évben igénybe vehetõ elõlegrõl

A Kor mány a la kos sá gi ener gia fel hasz ná lás tá mo ga tá si
rend sze ré ben 2007. ja nu ár 1-jé tõl be kö vet ke zõ vál to zá -
sok ra fi gye lem mel, a szo ci á lis ala pú tá mo ga tá si rend szer re 
való át té rés zök ke nõ men tes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben, 
az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott
ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let alap ján egy sze ri elõ leg meg ál la pí tá sát kér -
heti a la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo ci á lis tá mo ga -
tá sá ról  szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. ren de let (a továb -
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biak ban: R.) alap ján nyúj tott tá mo ga tás (a továb biak ban:
tá mo ga tás) ér vé nye sí té sé re és el szá mo lá sá ra jo go sult gáz -
szol gál ta tó, gáz ke res ke dõ (a továb biak ban együtt: gáz -
szol gál ta tó), il le tõ leg táv hõ szol gál ta tó.

2.  §

(1) Az elõ leg irán ti ké rel met 2007. ja nu ár 5-ig kell be -
nyúj ta ni az R. 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin -
ti köz re mû kö dõi fel ada tok kal meg bí zott Ma gyar Ál lam -
kincs tár hoz. Az e ren de let sze rin ti el já rás ban elekt ro ni kus
ügy in té zés nek nincs he lye.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ. A ké rel met hi á nyo san be nyúj tó gáz-, il let ve
táv hõ szol gál ta tót (a továb biak ban együtt: szol gál ta tó)
 hiánypótlásra a Ma gyar Ál lam kincs tár hív ja fel.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti – cég sze rû alá írás sal ellá tott –
ké re lem tar tal maz za:

a) a szol gál ta tó
aa) meg ne ve zé sét,
ab) szék he lyét,
ac) adó- és cég jegy zék szá mát, va la mint
ad) bank szám la szá mát;
b) a 2005. év ben a szol gál ta tó ál tal la kos sá gi cél ra szol -

gál ta tott hõ mennyi sé get,
c) az elõ leg-igény lés be nyúj tá sá nak in do ka it,
d) a (4) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel igé nyelt

elõ leg össze gét, to váb bá
e) gáz szol gál ta tó ese té ben a 2006. no vem ber 30-án a

gáz szol gál ta tó ál tal föld gáz zal, il let ve ve ze té ken szol gál -
ta tott pro pán- és bu tán gáz zal, va la mint ezek ele gyé vel el -
lá tott la kos sá gi fo gyasz tók szá mát,

f) táv hõ szol gál ta tó ese té ben a 2006. no vem ber 30-án a
táv hõ szol gál ta tást igény be ve võ la kos sá gi fo gyasz tók szá -
mát és a táv hõ szol gál ta tó ál tal 2006. de cem ber 1-jén, il le -
tõ leg 2007. ja nu ár 1-jén al kal ma zott díj té te le ket.

(4) Az igé nyel he tõ elõ leg össze ge nem ha lad hat ja meg a 
2005. év ben la kos sá gi cél ra szol gál ta tott hõ mennyi ség bõl
az R. 4. szá mú mel lék le te sze rin ti fo gyasz tá si jel leg gör be
al kal ma zá sá val no vem ber hó nap ra jutó hõ mennyi ség
50%-ának, és

a) gáz szol gál ta tó ese té ben az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti faj la gos összeg szor za tá nak két sze -
re sét,

b) táv hõ szol gál ta tó ese té ben az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti faj la gos összeg szor za tá nak há rom -
szo ro sát.

3.  §

(1) A be ér ke zett ké rel me ket a Ma gyar Ál lam kincs tár
meg vizs gál ja és dön tés ho za tal ra elõ ké szí ti. A Ma gyar Ál -
lam kincs tár a dön tés ter ve ze tét és a dön tés ho za talt meg -
alapo zó egyéb ira to kat a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ öt

na pon be lül – hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lás ra nyit va
álló ha tár idõt kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül – meg kül di 
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter nek (a továb biak ban:
mi nisz ter).

(2) A mi nisz ter az elõ leg rõl, il let ve an nak össze gé rõl – a 
2.  § (3) be kez dé sé nek b)–f) pont já ban fog lal tak figye -
lembe véte lével – a dön tés ho za tal ra elõ ké szí tett ira tok be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott öt na pon be lül ha tá ro zat ban dönt.
A mi nisz ter dön té se el len fel leb be zés nek nincs he lye.

(3) A mi nisz ter a ké re lem nek helyt adó ha tá ro za tát egy -
sze rû sí tett for má ban hoz za, ha az elõ leg össze gét a 2.  §
(3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti összeg ben ál la pít ja
meg.

(4) Az elõ leg re jo go sult szol gál ta tó nak a Ma gyar Ál -
lam kincs tár az elõ le get a dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott
öt na pon be lül, amennyi ben hi ány pót lás ra irá nyu ló fel hí -
vás ra nem ke rült sor, úgy leg ké sõbb 2007. ja nu ár 19-ig egy 
összeg ben át utal ja.

4.  §

(1) Amennyi ben a szol gál ta tó nak e ren de let alap ján elõ -
leg ke rül át uta lás ra, a tá mo ga tás el szá mo lá sa so rán az R.
10.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a (2)–(4) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel kell al kal maz ni.

(2) An nak a szol gál ta tó nak, amely e ren de let alap ján
elõ leg ben ré sze sül (a továb biak ban: tá mo ga tott szolgál -
tató), a 2007. áp ri lis 1-jét kö ve tõ elsõ igény lés tõl [R. 10.  §
(1) bek.] kez dõ dõ en az igé nyelt tá mo ga tás nem té rít he tõ
meg mind ad dig, amíg az át utalt elõ leg fe de ze tet nyújt
 annak össze gé re.

(3) Az elõ leg ter hé re jó vá írt tá mo ga tás ról, va la mint az
elõ leg nek a jó vá írt tá mo ga tá sok kal csök ken tett össze gé rõl
a Ma gyar Ál lam kincs tár nyil ván tar tást ve zet.

(4) Ha az át utalt elõ leg össze ge 2007. no vem ber 30-ig
nem ke rül a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint el szá mo lás -
ra, a tá mo ga tott szol gál ta tó nak az elõ leg bõl fenn ma ra dó
össze get 2007. de cem ber 5-ig vissza kell fi zet nie az R.
9.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti elõ irány zat (a továb biak -
ban: elõ irány zat) ja vá ra. 2007. de cem ber 5-ét köve tõen a
tá mo ga tott szol gál ta tó ré szé re az igé nyelt tá mo ga tás mind -
ad dig nem té rít he tõ meg, amíg az elõ leg-vissza fi ze té si kö -
te le zett sé gé nek nem tesz ele get. Ha az elõ leg vissza fi ze -
tés re ké se del me sen ke rül sor, ak kor a 2007. de cem ber 5-ét
kö ve tõ nap tól a vissza fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra a
2007. de cem ber 5-én ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö -
velt összeg ben kell az elõ leg bõl fenn ma ra dó össze get a
szol gál ta tó nak vissza fi zet nie.

5.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti elõ le gen túl rend kí vü li elõ leget
igényel het a tá mo ga tás ér vé nye sí té sé re és el szá mo lá sá ra

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 143



jo go sult gáz szol gál ta tó, ha a tá mo ga tás ér vé nye sí té se
[R. 8.  § (1) bek.] ér de ké ben a szám lák ki bo csá tá sát 2007.
ja nu ár 31-ét köz vet le nül köve tõen leg alább öt na pig fel
kell füg gesz te nie.

(2) A rend kí vü li elõ leg meg ál la pí tá sa irán ti – cég sze rû
alá írás sal el lá tott – ké rel met a gáz szol gál ta tó nak a 2007.
ja nu ár 25-étõl 2007. ja nu ár 31-ig ter je dõ idõ szak ban kell
be nyúj ta nia a mi nisz ter hez.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem nek a gáz szol gál ta tó
2.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott ada ta in
túl tar tal maz nia kell a gáz szol gál ta tó nyi lat ko za tát

a) ar ról, hogy a 2007. ja nu ár 31-ét köz vet le nül kö ve tõ
lega lább öt na pon ke resz tül a tá mo ga tás ér vé nye sí té se érde -
kében la kos sá gi fel hasz ná lók ré szé re szám lát nem bo csát
ki, va la mint

b) ar ról, hogy a tá mo ga tást tar tal ma zó szám lák ki bo -
csá tá sát mely idõ pont tól kez di meg.

(4) Az igé nyel he tõ rend kí vü li elõ leg össze ge nem ha -
lad hat ja meg a gáz szol gál ta tó ál tal a 2005. év ben la kos sá gi 
cél ra szol gál ta tott hõ mennyi ség bõl az R. 4. szá mú mel lék -
le te sze rin ti fo gyasz tá si jel leg gör be al kal ma zá sá val no -
vem ber hó nap ra jutó hõ mennyi ség 50%-ának és az R.
3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti faj la gos összeg nek
a szor za tát.

(5) A mi nisz ter a rend kí vü li elõ leg irán ti igény rõl 2007.
feb ru ár 10-ig dönt. A mi nisz ter a ké re lem nek helyt adó ha -
tá ro za tát egy sze rû sí tett for má ban hoz za. A mi nisz ter dön -
té sé rõl a Ma gyar Ál lam kincs tárt egy ide jû leg ér te sí te ni
kell.

(6) A rend kí vü li elõ leg re jo go sult gáz szol gál ta tó nak a
Ma gyar Ál lam kincs tár a rend kí vü li elõ le get 2007. feb ru ár
15-ig egy összeg ben át utal ja.

(7) A gáz szol gál ta tó a rend kí vü li elõ le get egy összeg ben
az elõ irány zat ja vá ra 2007. már ci us 31-ig egy összeg ben
vissza fi ze ti.

(8) Ha a gáz szol gál ta tó a (7) be kez dés ben fog lal tak nak
nem, vagy csak ké se del me sen tesz ele get, a 2007. már ci us
31-ét kö ve tõ nap tól a vissza fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ -
szak ra a 2007. már ci us 31-én ér vé nyes jegy ban ki alap ka -
mat tal nö velt összeg ben kell a rend kí vü li elõ le get vissza fi -
zet nie.

(9) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat ban vál -
lal tak meg tar tá sát a Ma gyar Ál lam kincs tár el len õr zi.
Amennyi ben az el len õr zés so rán a Ma gyar Ál lam kincs tár
azt ál la pít ja meg, hogy a 2007. ja nu ár 31-ét kö ve tõ öt nap
so rán a gáz szol gál ta tó a la kos sá gi fel hasz ná lók ré szé re
szám lát bo csá tott ki, úgy a gáz szol gál ta tó nak a rend kí vü li
elõ le get az el len õr zés so rán ké szült jegy zõ könyv kéz hez -
vé te lét kö ve tõ ban ki na pon – a 2007. ja nu ár 31-én ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö velt összeg ben – vissza
kell fi zet nie az elõ irány zat ja vá ra.

6.  §

Az elõ leg, a rend kí vü li elõ leg, va la mint ezek já ru lé kos
költ sé ge i nek pénz ügyi for rá sát az elõ irány zat biz to sít ja.

7.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
368/2006. (XII. 29.) Korm.

r e n d e l e t e

a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl  szóló

170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint
az ezzel összefüggõ, miniszteri feladat-

és hatásköröket megállapító egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 3.  §-a a) pont já nak ai) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § A mi nisz ter
a) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben

elõ ké szí ti kü lö nö sen]
„ai) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos

mun ka vég zés sza bá lya i val;”
[össze füg gõ jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör -
vény vagy kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi -
nisz te ri ren de le tet ad ki.]

2.  §

(1) Az R. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek ba) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs sé ge 
kö ré ben irá nyít ja]

„ba) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt,”
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(2) Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek bb) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés b) pont ja
a kö vet ke zõ bc) al pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter a szo ci ál-, csa lád- és nyug díj po li ti ká ért,
va la mint a gyer mek- és if jú ság vé de le mért való fe le lõs sé ge
kö ré ben irá nyít ja]

„bb) a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té ze tet,
bc) az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze tet.”

(3) Az R. 4.  §-a (4) be kez dé sé nek ba) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a fel nõtt kép zé sért és szak kép zé sért való
fele lõssége kö ré ben irá nyít ja]

„ba) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Inté -
zetet,”

(4) Az R. 4.  §-a (5) be kez dé sé nek ab) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõmozdí -
tásáért való fe le lõs sé ge kö ré ben mû köd te ti]

„ab) a Nõk és Fér fi ak Tár sa dal mi Egyen lõ sé ge Ta ná csot;”

3.  §

Az R. 5.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A mi nisz ter a fog lal koz ta tás po li ti ká ért való fe le lõs -
sé ge ke re té ben fe le lõs a mun ka vé de le mért és en nek kö -
rében]

„c) az érin tett szer vek kel együtt mû köd ve meg ha tá roz -
za az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zést biz to sí tó sza bá lyo kat, ide ért ve a mun ka he lyek, a
mun ka esz kö zök, az egyé ni vé dõ esz kö zök, a mun ka kö rül -
mé nyi té nye zõk és a mun ka al kal mas ság kö ve tel mé nye it,”

4.  §

Az R. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a szak kép zés sel és a fel nõtt kép zés sel kap -
cso la tos fel ada tai kö ré ben]

„h) lét re hoz za és mû köd te ti a szak kép zé si szer ke zet
 folyamatos fej lesz té sét és kor sze rû sí té sét szol gá ló bi zott -
sá got,”

5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 7.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja 
ha tá lyát vesz ti, ez zel egy ide jû leg a h)–t) pont szá mo zá sa
g)–s) pont ra vál to zik.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let

a) 1.  §-ának j) pont ja,
b) 3.  §-ának h) pont ja,
c) 4.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja, (4) be kez dé sé nek

ab), bb)–bc) pont ja és (7) be kez dé se,
d) 13.  §-a, va la mint
e) 10. §-ának (2) be kez dé sé ben a „dönt a Munkaerõ piaci

Alap kép zé si alap ré szé nek bel sõ fel osz tá sá ról, va la mint”
szö veg rész.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának g) pont já ban, 3.  §-ának e) pont já ban, 4.  §-a 

(4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben „a fel nõtt kép zés ért
és szak kép zé sért” szö veg rész he lyé be „a szak kép zé sért és
fel nõtt kép zé sért” szö veg,

b) 4.  §-a (4) be kez dé sé nek aa) al pont já ban „az Or szá gos
Fel nõtt kép zé si Ta ná csot” szö veg rész he lyé be „a Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta ná csot” szö veg
lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
8/2006. (XII. 27.) SZMM

r e n d e l e t e

egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról

A Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és
If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 10.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont já ban, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  §-a
(2) be kez dé sé nek a)–b), d)–g) és i) pont ja i ban, az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a (2) be -
kez dé sé nek i) pont já ban, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos  súlyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény 53.  §-ának c) pont já ban, a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 207.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
20.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
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2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör -
vény 5. szá mú mellék letének 6. pont já ban, a la ká sok és
he lyi sé gek bér le té re,  valamint az el ide ge ní té sük re vonat -
kozó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény
87.  §-ában, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint a
cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal össze füg gõ egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XV. tör vény
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és hatáskö -
rérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
f) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
 Ifjúsági Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § A gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) szak mai-fej lesz té si, szol gál ta -
tá si és tá mo ga tá si rend szert hoz lét re, amely a Gyer mek és
If jú sá gi Alap prog ram, a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok,
 valamint a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal részjog -
körû költ ség ve té si egy sé ge ként mû kö dõ Mo bi li tás Or szá -
gos If jú sá gi Szol gá lat össze han golt mû kö dé sén ke resz tül
va ló sít ja meg a Kor mány if jú ság po li ti kai cél ki tû zé se it.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je elõtt leg alább
30 nap pal pá lyá za ti hir det mény te he tõ köz zé az zal, hogy
a tel jes pá lyá za ti fel hí vást a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium hi va ta los lap já ban, hon lap ján, to váb bá a
 kezelõ szer ve zet hon lap ján köz zé kell ten ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal mi kö ve tel mé nye it
kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(2) A pá lyá za to kat az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti
Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.-hoz
(a továb biak ban: ESZA Kht.) kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti
fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(3) Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tá sok kedvez -
ménye zett je i nek ne vét, a tá mo ga tott prog ram, il let ve projekt

el ne ve zé sét és a tá mo ga tá si össze get nyil vá nos ság ra kell
hoz ni.”

4.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ta nács tag jai:
a) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 

két kép vi se lõ je;
b) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,
c) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
d) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
e) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, va la mint
f) a Pénz ügy mi nisz té ri um

egy-egy kép vi se lõ je;
g) a te le pü lé si ön kor mány za tok or szá gos szö vet sé gei

ál tal kö zö sen je lölt egy sze mély;
h) a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Konferen -

ciája, a Ma gyar Gyer mek és If jú sá gi Ta nács, a Nagy csa lá -
do sok Or szá gos Egye sü le te, va la mint az Or szá gos Gyer mek
és If jú sá gi Par la ment ál tal je lölt egy-egy sze mély;

i) azon öt egy ház ál tal kö zö sen je lölt két sze mély,
amely a leg több, hu mán szol gál ta tást el lá tó szer ve ze tek
 részé re jut ta tott ál la mi nor ma tív hoz zá já ru lás ban ré sze sül.”

(2) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban sze rep lõ szer vek
kép vi se lõ it az ille té kes mi nisz ter, az (1) be kez dés
g)–i) pont ja i ban sze rep lõ sze mé lye ket a szer ve zet kép vi se -
le tét el lá tó (tes tü let) sze mély je lö li a mi nisz ter megkere -
sése alap ján.”

5.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) Az Alap prog ram ke ze lõ szer ve az ESZA Kht.
(2) Az Alap prog ram ke ze lé sé vel össze füg gõ fel ada ta i nak

te kin te té ben az ESZA Kht. a Mo bi li tás jog utód ja.
(3) A Ta nács tit kár sá gi fel ada ta it a Mo bi li tás Or szá gos

If jú sá gi Szol gá lat, a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ese té ben
az Iro da lát ja el.

(4) Az Alap prog ram ke ze lé sé vel össze füg gõ mû kö dé si
költ sé get az Alap prog ram ból kell biz to sí ta ni, amely az
Alap prog ram éves be vé te le i nek leg fel jebb 5%-a le het.”

6.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A ke ze lõ szerv fel ada ta:
a) az Alap prog ram éves költ ség ve té si ter vé nek és költ -

ség ve té si be szá mo ló já nak el ké szí té se,
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b) a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a pá lyá za tok meg -
hir de té sé re vo nat ko zó dön té sek elõ ké szí té se,

c) a pá lyá za tok, il let ve tá mo ga tá si igé nyek nyil ván tar -
tás ba vé te le,

d) az Alap prog ram mû kö dé sé vel össze füg gõ pénz ügyi
és szám vi te li fel ada tok el lá tá sa,

e) szer zõ dés kö tés a ked vez mé nye zet tek kel,
f) a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa jog sze rû sé gé nek és

szak sze rû sé gé nek el len õr zé se, szük ség sze rint a Ta nács,
il let ve a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok tag ja i nak köz re mû -
kö dé sé vel.

(2) A Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat meg ál la po -
dás alap ján együtt mû kö dik az érin tett ön kor mány za tok kal
az Iro dák mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sá ban.

(3) Az Iro dák mû kö dé sé nek rend jét és a Re gi o ná lis If jú -
sá gi Ta ná csok kal való együtt mû kö dé si kö te le zett sé gük
sza bá lya it a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal szer ve ze ti 
és mû kö dé si sza bály za ta ál la pít ja meg.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint az azt
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Iroda

(1) Az Iro da a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat
szer ve ze ti egy sé ge.”

(2) Az R. 14.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[Az Iro da fel ada ta:]
„g) fel ké rés alap ján köz re mû kö dik az Alap prog ram ból

tá mo ga tott, il let ve más pá lyá za tok ér té ke lé sé ben, szak mai
és pénz ügyi el len õr zé sé ben.”

8.  §

Az egész ség ügyi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok 
és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok
el is me ré sé rõl, to váb bá az ide ig le nes mû kö dé si nyilván -
tartásba vé tel, va la mint az ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és
egyéb ta nú sít vá nyok kül föl di el is mer te té sé hez szük sé ges
iga zo lá sok ki adá sá nak egyes el já rá si sza bá lya i ról  szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let 7.  §-a (2) bekezdé -
sének b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az EKH az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti szakér -
tõként]

„b) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té ze tet,”
[ren del he ti ki.]

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §-a 
ha tá lyát vesz ti.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Or szá gos Csa lád- és Gyer mek vé del mi In té zet rõl,

va la mint a Csa lád- és Gyer mek vé del mi Szak mai Kollé -
giumról  szóló 45/1997. (XII. 17.) NM ren de let,

b) az if jú sá gi és sport mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó
in téz mé nyek ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek irányí -
tásáról és fel ada ta i ról  szóló 2/2000. (XII. 21.) ISM ren -
delet mel lék le té ben a „10. Mo bi li tás If jú sá gi Szol gá lat,
1145 Bu da pest, Ame ri kai út 96.” szö veg rész,

c) a Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis
If jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl  szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 4/2001. (V. 14.) ISM
ren de let 3.  §-a,

d) a had kö te le sek nek a rend kí vü li ál la pot ide jén pol -
gári mun ka kö rük ben való meg ha gyá sá nak kö ve tel mé nye i -
rõl  szóló 5/2001. (VII. 10.) ISM ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben a „3. Mo bi li tás (1145 Bu da pest, Ame ri kai út 96.)”
szö veg rész,

e) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 46/2003.
(VIII. 8.) ESZCSM ren de let 99.  §-a (2) be kez dé sé nek
5. pont ja,

f) a gyer mek-, if jú sá gi és sport mi nisz ter fel ügye le te
alatt álló költ ség ve té si szer vek köz al kal ma zot ta i nak va -
gyon nyi lat ko zat té te lé rõl  szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM
ren de let mel lék le té ben a

„Mo bi li tás:
– fõ igaz ga tó,
– igaz ga tók,
– iro da ve ze tõk,
– bel sõ el len õr.” szö veg rész,
g) a he lyi ön kor mány za tok ré szé re gyer mek és if jú sá gi

fela da tok el lá tá sa cél já ból nyúj tan dó tá mo ga tás igény lé sének, 
dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak
2005. évi sza bá lya i ról  szóló 7/2005. (VIII. 22.) ICSSZEM
ren de let
ha tá lyát vesz ti.

11.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az if jú sá gi és sport -

miniszter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be 
„a mi nisz ter” szö veg rész,

b) 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az If jú sá gi és Sport mi -
niszté ri um” szö veg rész he lyé be „a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um” szö veg rész,
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c) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Mo bi li tás” szö veg -
rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal” szö -
veg rész,

d) 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Re gi o ná lis If jú sá gi
Iro da” szö veg rész he lyé be a „Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi
Szol gá lat” szö veg rész,

e) 11.  §-ának (7) be kez dé sé ben „az if jú sá gi és sport -
miniszter a Re gi o ná lis If jú sá gi Iro dák” szö veg rész he lyé -
be „a mi nisz ter a Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat”
szö veg rész
lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 42/1996.
(XI. 29.) NM ren de let 1. szá mú mel lék le te B) pont já nak
1. al pont já ban a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té -
zet (NCsSzI)” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és
Mun ka ügyi In té zet” szö veg rész;

b) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak -
mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let

ba) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet tel (a továb biak ban: Családpoli -
tikai In té zet)” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és
Mun ka ügyi In té zet tel (a továb biak ban: In té zet)” szö veg rész,

bb) 4.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és g) pont já ban,
40.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 48.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 100.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 148.  §-ában „a Csa -
lád po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be „az In té zet”
 szövegrész,

bc) 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben „a Csa lád po li ti kai In té -
zet nek” szö veg rész he lyé be „az In té zet nek” szö veg rész,

bd) 145.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 146.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, va la mint 147.  §-ának (8) és (10) be kez dé se i -
ben „a Csa lád po li ti kai In té ze tet” szö veg rész he lyé be „az
In té ze tet” szö veg rész;

c) a szo ci á lis szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve -
tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 9/2001. (XII. 20.) SZCSM
ren de let

ca) 1. szá mú mel lék le té nek 4. pont já ban a „Nem ze ti
Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet (a továb biak ban:
NCsSzI)” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si és
Fel nõtt kép zé si In té zet (a továb biak ban: NSzFI)” szö veg rész,

cb) 1. szá mú mel lék le té nek 5–10. pont ja i ban az
„NCsSzI” szö veg ré szek he lyé be az „NSzFI” szö veg ré szek,

cc) 2–3. szá mú mel lék le tei IV/2. pont já nak b)–c) al -
pont ja i ban, 4. szá mú mel lék le te IV/2. pont já nak b) al pont -
já ban, va la mint a IV/3. pont já ban, 5. szá mú mel lék le te
IV/3. pont já nak b) al pont já ban, 6. szá mú mel lék le te
IV/3. pont já nak b)–c) al pont ja i ban, 7. és 11. szá mú mel -
lék le tei IV/3. pont já nak a) al pont ja i ban, 8–9. szá mú mel -

lék le tei IV/3. pont já nak b) al pont ja i ban, to váb bá 10. számú
mel lék le te IV/2. pont já nak a) al pont já ban a „Nem ze ti
Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö -
veg rész;

d) az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Név jegy -
zék rõl  szóló 10/2003. (III. 27.) ESZCSM ren de let

da) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az Egész ség ügyi, Szo -
ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
„a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész,

db) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet hez (a továb biak ban: In té zet)” szö -
veg rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal hoz 
(a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész,

dc) 3.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 6.  §-ának
(2) be kez dé sé ben és 8.  §-ának (8) be kez dé sé ben „az In té zet”
szö veg rész he lyé be „a Hi va tal” szö veg rész,

dd) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo -
ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „a szo -
ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész, a „Csa lád- és
Gyer mek vé del mi Ta nács” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál -
po li ti kai Ta nács” szö veg rész,

de) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (5) be kez dé -
sében és 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az In té zet” szö veg rész
he lyé be „A Hi va tal” szö veg rész,

df) 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az In té zet nek” szö veg rész
he lyé be „a Hi va tal nak” szö veg rész;

e) a hi va tá sos gond no ki fel ada tot el lá tó sze mé lyek
 képesítési elõ írásairól  szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM
ren de let

ea) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet nek (a továb biak ban: In té zet)” szö -
veg rész he lyé be a „Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal nak 
(a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész, „Az in té zet” szö -
veg rész he lyé be „A Hi va tal” szö veg rész,

eb) 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az In té ze tet” szö veg -
rész he lyé be „a Hi va talt” szö veg rész,

ec) 6.  §-ában „az In té zet nek” szö veg rész he lyé be
„a Hi va tal nak” szö veg rész;

f) a he lyet tes szü lõk, a ne ve lõ szü lõk, a csa lá di nap kö zit
mû köd te tõk kép zé sé nek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i -
rõl, va la mint az örök be fo ga dás elõt ti ta nács adás ról és fel -
ké szí tõ tan fo lyam ról  szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM
ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és 
Szoci ál po li ti kai In té zet nek” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zési In té zet nek” szö veg rész;

g) az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter
ha tás kö ré be tar to zó szo ci á lis szak ké pe sí té sek meg szer zé -
sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott
 intézményekrõl  szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM ren -
delet 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
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 Szociálpolitikai In té zet Kép zé si Köz pont ja” szö veg rész
helyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet”
szö veg rész
lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
9/2006. (XII. 27.) SZMM

r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól

és mûködésük feltételeirõl  szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban, va la mint a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 97.  §-ának 
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28). Korm. ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti
fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé -
nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[A szo ci á lis szol gál ta tó nak – a ki zá ró lag szo ci á lis in for -
má ci ós szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tó ki vé te lé vel – ren -
del kez nie kell]

„f) az 1. szá mú mel lék let III.1. és III.3. pont já ban meg -
ha tá ro zott sza bály za tok kal,”

(2) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[A szo ci á lis szol gál ta tó nak – a ki zá ró lag szo ci á lis in for -
má ci ós szol gál ta tást nyúj tó szol gál ta tó ki vé te lé vel – ren -
del kez nie kell]

„g) az egy sze mé lyes szol gá lat ki vé te lé vel az 1. szá mú
mel lék let I.1., II.3. és III.2. pont já ban meg ha tá ro zott sza -
bály za tok kal.”

2.  §

Az R. 5/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szo ci á lis szol gál ta tó, in téz mény szak mai prog ram já -
nak – az idõ sza kos fé rõ hely en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez csa tolt szak mai prog ram ki vé te lé vel – tar tal maz nia
kell]

„a) a szol gál ta tás cél ját, fel ada tát, így kü lö nö sen
aa) a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram konk rét be mu ta tá -

sát, a lét re jö võ ka pa ci tá sok, a nyúj tott szol gál ta tás ele mek,
te vé keny sé gek le írá sát,

ab) a szak mai prog ram meg va ló sí tá sa vár ha tó kö vet -
kez mé nye i nek, ered mé nyes sé gé nek, az el lá tó-rend szer ben 
be töl tött sze re pé nek és ha tá sá nak ér té ke lé sét,

ac) a más in téz mé nyek kel tör té nõ együtt mû kö dés
mód ját,

ad) a szol gál ta tás meg kez dé se elõtt meg tett elõkészí -
tések le írá sát,

b) az el lá tot tak kö rét, de mog rá fi ai mu ta tó it, szo ci á lis
jel lem zõ it, el lá tá si szük ség le te it,”

3.  §

(1) Az R. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás megszervezé -
séhez biz to sí ta ni kell]

„b) a se gít ség nyúj tást vég zõ gon do zó kat fog lal koz ta tó
olyan szak mai köz pon tot vagy köz pon to kat, ame lyek a tel -
jes el lá tá si te rü let vo nat ko zá sá ban biz to sít ják a gon do zó -
nak a (4) be kez dés sze rin ti idõ tar ta mon be lü li hely szín re
ér ke zé sét.”

(2) Az R. 28.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A gon do zó nak 30 per cen be lül kell az el lá tott la ká sán
meg je len nie.”

(3) Az R. 28.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti mû sza ki rend szer -

nek al kal mas nak kell len nie az ese mé nyek do ku men tá lá -
sá ra, az ön el len õr zés re, va la mint a szo ci á lis gon do zó hely -
szín re ér ke zé sé nek nyug tá zá sá ra. Az el lá tott nál el he lye -
zett se gély hí vó ké szü lék nek tes ten vi sel he tõ nek, ütés- és
csepp ál ló nak kell len nie.”

4.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén az

5. szá mú mel lék let sze rin ti se gély hí vá si jegy zõ köny vet
kell ve zet ni, va la mint a se gély hí vá sok ról havi je len tést
kell ké szí te ni. A havi je len tést a tárgy hót kö ve tõ hó nap
10. nap já ig elekt ro ni kus vagy pos tai úton meg kell kül de ni
a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás or szá gos mód szer ta ni
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köz pont já nak. A be kül dés re ké szí tett havi je len tés ben
a 11. és 15. pont ban nem kell fel tün tet ni az el lá tot tak
 nevét, csak az el lá tot ti lét szá mot kell meg je löl ni.”

5.  §

Az R. 39/C.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A tá mo ga tó szol gá lat gép jár mû vé nek al kal mas nak
kell len nie elekt ro mos ke re kes szé kes sze mély szál lí tá sá ra, 
va la mint ren del kez nie kell mo bil rám pá val vagy eme lõ -
szer ke zet tel, va la mint 4+3 pon tos biz ton sá gi rög zí tés sel.”

6.  §

Az R. 39/I.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39/I.  § Kö zös sé gi gon do zó vagy kö zös sé gi ko or di ná tor 

mun ka kör ben al kal ma zott sze mély nek a fog lal koz ta tás
kez dõ idõ pont já tól ren del kez nie kell a Szo ci ál po li ti kai és
Mun ka ügyi In té zet ál tal ki adott kö zös sé gi pszi chi át ri ai
 ellátással kap cso la tos kép zés ta nú sít vá nyá val. Fel men tés
ad ha tó, amennyi ben a mun ka kört be töl ten dõ sze mély már
a kép zés ben részt vesz és azt tárgy év ben el vég zi. A kö zös -
sé gi pszi chi át ri ai el lá tás sal kap cso la tos kép zés re tör té nõ
je lent ke zé se ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
In té zet hez kell be nyúj ta ni.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 39/L.  §-sal egé szül ki:
„39/L.  § (1) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû

 ellátása a meg ke re sõ mun ká ra, va la mint az ano nim és ön -
kén tes igény be vé tel re épü lõ szol gál ta tás, amely nek cél ja
a szen ve dély be teg ség ál tal oko zott ár tal mak csök ken té se,
az éle tet ve szé lyez te tõ hely ze tek el há rí tá sa, va la mint az
élet mód vál to zás el in dí tá sa, se gí té se.

(2) A szen ve dély be te gek kö ré ben vég zett meg ke re sõ
mun ka cél ja az el lá tat lan, de az in téz mé nyes gon do zás sal
szem ben bi zal mat lan vagy on nan ki szo ru ló, az ut cán,
 közösségi szín te re ken tar tóz ko dó egyé nek, cso por tok fel -
ku ta tá sa és az ala csony kü szö bû el lá tás hoz való hozzáju -
tásuk biz to sí tá sa.

(3) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû el lá tá sa
 magában fog lal ja

a) az egész ség ügyi ár tal mak csök ken té sét, így kü lö nö -
sen a tû cse re prog ra mok kö ré ben a szer hasz ná lat, il let ve
-füg gés já ru lé kos ár tal ma i nak, ká ros kö vet kez mé nye i nek
csök ken té sét ste ril és ki egé szí tõ esz kö zök, ké szít mé nyek
biz to sí tá sá val, il let ve hasz nált esz kö zök be gyûj té sé vel,
 továbbá az egész ség ügyi szû rés hez, or vo si el lá tás hoz való
hoz zá fé rés szer ve zé sét,

b) a krí zis-in ter ven ci ót, az egész ség ügyi vagy egyéb
 terápiás ke ze lé sen, szol gál ta tás ban való rész vé tel ösz tön -

zé sét, il let ve a 39/J.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
szol gál ta tá so kat,

c) a szen ve dély be teg ség okoz ta élet vi tel lel össze füg -
gés ben kü lö nö sen a rö vid pi he né si le he tõ ség, a mo sá si,
szá rí tá si, mo sa ko dá si le he tõ ség, il let ve a fo lya dék hoz, éle -
lem hez ju tás biz to sí tá sát.

(4) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû el lá tá sát
nyúj tó in téz mé nyek nek, szol gál ta tók nak a (3) be kez dés
a), b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá si for mák
kö zül leg alább ket tõt kell biz to sí ta ni uk.

(5) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti szol gál ta tá si for ma
el lá tá sa ese tén biz to sí ta ni kell a se gít ség nyúj tás hoz, a
hasz nált ár ta lom csök ken tõ esz kö zök be gyûj té sé hez, azok
biz ton sá gos tá ro lá sá hoz, szál lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi
fel té te le ket.

(6) A szen ve dély be te gek ala csony kü szö bû el lá tá sa
 során min den eset ben biz to sí ta ni kell az ano ni mi tást, a
sze mé lyes ada to kat nem kell meg ad ni, iga zol ni és nyil ván -
tar ta ni, il let ve egyé ni gon do zá si ter vet nem kell ké szí te ni.
A szol gál ta tás nem ta gad ha tó meg az absz ti nen cia hi á nya
és a szen ve dély be teg ség so rán je lent ke zõ tü ne tek, ma ga -
tar tá si for mák  miatt mind ad dig, amíg azok nem ve szé lyez -
te tik a biz ton sá gos fel adat el lát ást.”

8.  §

Az R. III. Fe je ze té nek 4. Címe a kö vet ke zõ 84/A.  §-sal
és az azt meg elõ zõ kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Demens személyek nappali ellátására vonatkozó
különös szabályok

84/A.  § (1) A de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa a
Pszi chi át ri ai/Ne u ro ló gi ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott
 demencia cent rum de men cia kór ké pet meg ál la pí tó szak vé -
le mé nyé vel ren del ke zõ sze mé lye ket lát ja el.

(2) A de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa megszer -
vezhetõ ön ál ló in téz mé nyi for má ban, il let ve – az (1) be -
kez dés sze rin ti el lá tot tak ra te kin tet tel – más nap pa li el lá tás 
ré sze ként.

(3) A de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sá ra – ide ért ve
a más nap pa li el lá tás ré sze ként meg szer ve zett for mát is –
a nap pa li el lá tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az aláb bi el té ré -
sek kel kell al kal maz ni:

a) egyé ni és cso por tos fog lal ko zá so kat napi rend sze -
res ség gel kell szer vez ni,

b) a de mens sze mély egyé ni gon do zá si ter vét a de men -
cia cent rum szak vé le mé nye és a szo ci á lis, men tál hi gi é nés
mun ka társ ál la pot fel mé ré se alap ján kell el ké szí te ni,

c) a gon do zói fel ügye le tet a nyit va tar tá si idõ alatt fo -
lyama to san biz to sí ta ni kell,

d) a de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sá nak szak mai
prog ram ja az 5/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
túl tar tal maz za

da) az el lá tot tak ál la pot-fel mé ré si mód sze ré nek be mu -
ta tá sát,
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db) az el lá tot tak meg lé võ ké pes sé ge i nek meg õr zé sé re
és fej lesz té sé re irá nyu ló prog ra mot,

dc) a biz ton sá gos tár gyi kör nye zet be mu ta tá sát,
dd) a te rü le ti leg ille té kes szak or vo si (pszi chi át ri ai,

 neuro ló gi ai, ge ri át ri ai) el lá tás sal való együtt mû kö dés mód ját.”

9.  §

(1) Az R. 2–3. szá mú mel lék le te e ren de let 1–2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti
5. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 4.  §-ában meg ha tá ro zott új fel té te lek rõl
a szol gál ta tó nak

a) új el lá tot tak (új ké szü lé kek ki he lye zé se) ese tén a
ren de let hatályba lépésétõl,

b) a 2006. de cem ber 31-én el lá tott sze mé lyek vonat -
kozásában 2007. de cem ber 31-éig
kell gon dos kod nia.

(3) Az e ren de let 5.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le ket
a) a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met e ren de let

 hatálybalépését köve tõen be nyúj tó szol gá lat ese té ben kell
al kal maz ni,

b) az e ren de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ szol gá -
lat nak 2009. de cem ber 31-éig kell tel je sí te nie.

(4) Az e ren de let 6.  §-ában meg ha tá ro zott kép zé si fel té -
te le ket az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen lé te sí tett
jog vi szo nyok ese té ben kell al kal maz ni. Az e ren de let
 hatálybalépését meg elõ zõ en lé te sí tett jog vi szo nyok ese té -
ben a kép zés re való be je lent ke zés, il let ve a kép zés el vég -
zé se idõ pont já ra a 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni.

(5) Az e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel meg ha tá ro zott,
szak mai lét szám mal kap cso la tos fel té te lek rõl a már mû ködõ

in téz mé nyek nek 2007. de cem ber 31-éig kell gon dos kod ni. 
Ha az adott sze mé lyes gon dos ko dá si for má hoz tar to zó
egyes mun ka kö rök lét szá ma úgy csök ken, hogy az ugyan -
ah hoz a for má hoz tar to zó más mun ka kör lét szá ma nö vek -
szik, a csök ken tés csak a nö ve lés sel egy idõ ben vagy azt
köve tõen tör tén het.

(6) A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tá sok irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend sze ré be tör -
té nõ be fo ga dá si ké re lem el bí rá lá sa so rán ki ren delt szak -
értõ a te vé keny sé gé nek el lá tá sá ért órán ként 2500 fo rint, de 
össze sen leg fel jebb 30 000 fo rint szak ér tõi díj ra, to váb bá
a szak ér tõi te vé keny ség so rán fel me rült, iga zolt költ sé ge i nek
meg té rí té sé re jo go sult.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben
„– a ki zá ró lag szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tást nyúj tó
szol gál ta tó ki vé te lé vel –” szö veg rész,

b) 19/B.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

c) 39/J.  §-ának (3) be kez dé se,

d) 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek B) pont ja,

e) 3. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja.

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 18.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 18/A.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té -
zet” szö veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi
In té zet” szö veg rész,

b) 39/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 104/A.  §-ának
(5) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai
In té zet hez” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép zé si
és Fel nõtt kép zé si In té zet hez” szö veg rész,

c) 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek E) pont já ban a
„0,5 fõ” szö veg rész he lyé be a „napi 4 óra” szö veg rész,

d) 3. szá mú mel lék le té nek 9. pont já ban a „pe da gó gus”
in téz mé nyi mun ka kör meg ne ve zé se he lyé be a „fej lesz tõ
pe da gó gus” meg ne ve zés

lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te I. ré szé nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Ét kez te tés

Szo ciá lis se gí tõ 1 fõ”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek I. rész e a kö vet ke zõ 9. pont tal egé szül ki:

„9. Szen ve dély be te gek kö zös sé gi el lá tá sa

   ca) Ön ál ló ala csony kü szö bû el lá tás ese tén:

Ko or di ná tor 1 fõ

Kon zul táns (a ko or di ná tor is el lát hat ja) napi 4 óra

Se gí tõ 2 fõ

   cb) In teg rált ala csony kü szö bû el lá tás ke re te in be lül:

Ko or di ná tor napi 4 óra

Kon zul táns napi 4 óra

Se gí tõ 2 fõ”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te II. rész e 1. pont já nak A) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A) Idõ sek klub ja

– nap pa li el lá tást ve ze tõ 1 fõ

– szo ciá lis gon do zó (30 fé rõ hely re ve tít ve) 1 fõ

– 6 na pos vagy fo lya ma tos nyit va tar tás ese tén szo ciá lis gon do zó (30 fé rõ -
hely re ve tít ve) 1 fõ”

4. Az R. 2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 1. pont ja a kö vet ke zõ F) al pont tal egé szül ki:

,,F) De mens sze mé lyek nap pa li in téz mé nye el lá tot tak szá ma sze rint (5–7 fõ el lá tott)

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ napi 4 óra

– szo ciá lis gon do zó 1 fõ”

5. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak A) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A) Idõ sek ott ho na

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ

– or vos

= 100 fé rõ hely alatt heti 4 óra

= 100–200 fé rõ hely kö zött heti 6 óra

= 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ

– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve) 24 fõ

– di é tás nõ vér

= 200 fé rõ he lyig heti 4 óra

= 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– moz gás te ra pe u ta

= 100 fé rõ he lyig heti 4 óra

= 100 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (50 fé rõ hely re ve tít ve) 1 fõ

– fog lal koz ta tásszer ve zõ (100 fé rõ hely re ve tít ve) 1 fõ”

152 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



6. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak B) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„B) Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye (drog be te ge ket el lá tó in téz mény kivé -
telével)

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos

= 100 fé rõ hely alatt heti 8 óra
= 100–200 fé rõ hely kö zött heti 12 óra
= 200 fé rõ hely fe lett (ezen be lül kell biz to sí ta ni a szük sé ges szak or vo si 
el lá tást is) heti 4 óra és 1 fõ

– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ
– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve)

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 24 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 12 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (200 fé rõ he lyig 50 fé rõ hely re
     vetítve, 200 fé rõ hely fe lett 100 fé rõ hely re ve tít ve)

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 1 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 2 fõ

– fog lal koz ta tásszer ve zõ, mun ka ve ze tõ (200 fé rõ he lyig 50 fé rõ hely re 
    ve tít ve, 200 fé rõ hely fe lett 100 fé rõ hely re ve tít ve)

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 1 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 2 fõ”

7. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak D) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„D) Fo gya té ko sok tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos

= 100 fé rõ hely alatt heti 4 óra
= 100–200 fé rõ hely kö zött heti 6 óra
= 200 fé rõ hely fe lett 1 fõ

– in téz mény ve ze tõ ápo ló (100 fé rõ hely fe lett) 1 fõ
Re ha bi li tá ci ós in téz mény
– ve ze tõ pe da gó gus 1 fõ
50 fé rõ hely re ve tít ve:
– ápo ló, gon do zó 5 fõ
– fej lesz tõ pe da gó gus 2 fõ
– fog lal koz ta tás-szer ve zõ 1 fõ
– sza bad idõ szer ve zõ 1 fõ
– moz gás te ra pe u ta 1 fõ
– mun ka ve ze tõ 2 fõ
– szo ciá lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 2 fõ
100 fé rõ hely re ve tít ve:
– szo ciá lis ügy in té zõ 1 fõ
Ápo ló, gon do zó ott hon
50 fé rõ hely re ve tít ve:
– ápo ló-gon do zó

= kis ko rú ak el lá tá sa ese tén 20 fõ
= fel nõtt ko rú ak el lá tá sa ese tén 15 fõ

fej lesz tõ pe da gó gus 2 fõ
szo ciá lis és men tál hi gi é nés mun ka társ 1 fõ
moz gás te ra pe u ta 1 fõ
fog lal koz ta tás szer ve zõ 1 fõ
sza bad idõ szer ve zõ 1 fõ
100 fé rõ he lyen ként:
szo ciá lis ügy in té zõ 1 fõ
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Sú lyos fo gya té kos sze mé lye ket el lá tó cso port
– osz tály ve ze tõ (5 cso port irá nyí tá sa) 1 fõ
– gyer mek gon do zó-ápo ló 4 fõ
– moz gás te ra pe u ta napi 4 óra
– pe da gó gus 1 fõ”

8. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak E) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E) Haj lék ta la nok tar tós bent la kást nyúj tó in téz mé nye

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos

= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény heti 6 óra
= re ha bi li tá ci ós in téz mény heti 2 óra

– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve)
= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 14 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (50 fé rõ hely re ve tít ve)
= ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény 1 fõ
= re ha bi li tá ci ós in téz mény 5 fõ

– mun ka ve ze tõ (50 fé rõ hely re ve tít ve) (amennyi ben van fog lal koz ta tás) napi 4 óra
– fog lal koz ta tásszer ve zõ (50 fé rõ hely re ve tít ve) (amennyi ben van fog lal -
koz ta tás) napi 4 óra”

9. Az R. 2. szá mú mel lék let II. rész e 2. pont já nak F) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„F) Át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyek

– in téz mény ve ze tõ 1 fõ
– or vos heti 2 óra
– ápo ló, szo ciá lis gon do zó (100 fé rõ hely re ve tít ve)

= idõs ko rú ak és fo gya té ko sok gon do zó há za, pszi chi át ri ai és szen ve -
dély be te gek át me ne ti ott ho na 16 fõ
= haj lék ta la nok éj je li me ne dék he lye és át me ne ti szál lás a 3 fõ

– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ (50 fé rõ hely re ve tít ve)
= idõs ko rú ak és fo gya té ko sok gon do zó háza, pszi chi át ri ai és szen ve -
dély be te gek át me ne ti ott ho na 1 fõ
= haj lék ta la nok éj je li me ne dék he lye és át me ne ti szál lás a 4 fõ”

10. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek ki egé szí tõ sza bá lyai a kö vet ke zõ 7–9. pont tal egész ül nek ki:

„7. A gaz da sá gi, pénz ügyi fel ada tok el lá tá sá nak lét szám irány szá mai az alap szol gál ta tá so kat nyúj tó szo ciá lis in téz -
mé nyek ese tén a kö vet ke zõ:

– gaz da sá gi ügy in té zõ 1 fõ
– ta ka rí tó 1 fõ
– kony hai ki se gí tõ (100 ada gon ként) 1 fõ

8. A nap pa li in téz mény, idõ sek klub jai ese té ben a szo ciá lis, men tál hi gi é nés lét szám irány szá mok ki ala kí tá sa so rán a
kö vet ke zõ mun ka kö rök ja va sol tak:

Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mé nyek, Idõ sek klub ja:
– szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ heti 4 óra

9. A tar tós bent la ká sos, illetve át me ne ti in téz mé nyek ese té ben a ve ze tõi lét szám irány szá mok ki ala kí tá sa so rán a kö -
vet ke zõ mun ka kö rök ja va sol tak:

Tar tós bent la ká sos in téz mé nyek:
Szo ciá lis és men tál hi gi é nés cso port ve ze tõ (leg alább 4 fõ szo ciá lis és men -
tál hi gi é nés mun ka társ al kal ma zá sa ese tén) 1 fõ
Tar tós bent la ká sos in téz mé nyek ese té ben az osz tály ve ze tõ ápo ló (50 fé rõ -
he lyen ként) he lyett, az in téz mény ve ze tõ ki je lö li mû sza kon ként a krí zis -
hely zet re, kor lá to zó in téz ke dé sek el dön té sé re jo go sult sze mélyt 1 fõ”
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2. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 5/D. pont ja he lyé be a kö vet ke zõk lép nek:

„5/D. Szen ve dély be te gek kö zös sé gi 
ellá tása

ko or di ná tor Fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség ad dik -
to ló gi ai kon zu lens, men tál hi gi é ni kus,
 pszichológus, di a kó nus, szu per ví zor,
 pszichiáter, ad di ok to ló gus, pszicho -
pedagógus, szo ci o ló gus

kon zul táns Fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség 
ad dik to ló gi ai kon zu lens”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 5/F. pont tal egé szül ki:

„5/F. Jel zõ rend sze res há zi se gít ség nyúj tás szo ciá lis gon do zó Szak irá nyú szak kép zett ség
– szo ciá lis gon do zó és szer ve zõ, szo ciá lis 
gon do zó és ápo ló, ápo lói vég zett ség,
ÖNO és há zi szo ciá lis gon do zó
Szak irá nyú szak kép zett ség hi á nyá ban
– szo ciá lis asszisz tens
Ké pe sí tés nél kü li tár sa dal mi gon do zó”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 7/A. pont tal egé szül ki:

„7/A. De mens sze mé lyek nap pa li in téz mé nye

in téz mény ve ze tõ fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség, pszi cho ló gus, men tál hi gi é ni kus

szo ciá lis, men tál hi gi é nés mun ka társ fel sõ fo kú szo ciá lis alap vég zett ség

szo ciá lis gon do zó ge ron to ló gi ai gon do zó, szo ciá lis gon do zó és ápo ló, ÖNO és há zi
 szociális gon do zó”

3. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[5. szá mú mel lék let az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let hez]

Segélyhívási jegyzõkönyv
(szociális gondozó tölti)

 1. A se gély hí vás idõ pont ja:

 2. El lá tott neve, élet ko ra:

 3. El lá tott címe:

 4. A se gély hí vás oka: 

 5. In téz ke dés:

 6. Adott-e be gyógy szert? igen: nem

 7. Hí vott-e más se gít sé get? igen: nem

 8. Eset le írás:

 9. A szo ciá lis gon do zó neve:

10. Ve ze tõ el len je gye zé se:

Dá tum:
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Havi jelentés a segélyhívásokról
(vezetõ tölti ki)

1. Idõ szak: ............ év ............... hó nap

 2. Szak mai köz pont neve: ............................................................................................................................................

 3. Se gély hí vá sok szá ma: ..............................................................................................................................................

 4. Jel zõ ké szü lé kek szá ma (nor ma tí va alap ján): ...........................................................................................................

 5. El lá tot tak szá ma: ......................................................................................................................................................

 6. Szo ciá lis gon do zók szá ma: ......................................................................................................................................

 7. Tár sult te le pü lé sek szá ma: .......................................................................................................................................

8. A se gély hí vá sok szá ma a hó nap nap jai sze rint:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9. A se gély hí vá sok szá ma a hét nap jai és nap sza kok sze rint:

H K Sze Cs P Szo V

0–6 óra kö zött

6–12 óra kö zött

12–18 óra kö zött

18–24 óra kö zött

10. A se gély hí vá sok szá ma te le pü lé sen ként:

Te le pü lés neve Se gély hí vá sok szá ma

11. Az el lá tot tak, akik se gély hí vást ad tak le:

Név Se gély hí vá sok szá ma
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12. Se gély hí vá sok fõbb oka ik sze rint:

Se gély hí vás oka Se gély hí vá sok szá ma

Pszi chés prob lé ma

Szo ma ti kus prob lé ma

Be teg ség, rosszul lét

Krí zis hely zet

Hi gi é nés szük ség let miatt

Té ves ri asz tás

Se gí tés az es ti le fek vés hez

Egyéb okok

13. Az ese tek meg ol dá sa

Eset meg ol dá sa Ese tek szá ma

Be szél ge tés, meg nyug ta tás

Gyógy szer adás

Há zi- vagy ügye le tes or vos hí vá sa

Men tõ hí vás

Gon do zás: pe len ka cse re, mos da tás

Té ves ri asz tás ról meg gyõ zõ dés

Es ti le fek vés nél se gít ség adás

Egyéb

14. A rend szer bõl a hó nap so rán ki ke rült sze mé lyek szá ma (akik nél a ké szü lé ket le sze rel ték): ...........

15. Az el lá tás ból ki ke rült sze mé lyek, és a ki ke rü lés oka (kér jük, az aláb bi le het sé ges okok sze rint kó dol ja)

1 – el ha lá lo zás

2 – bent la ká sos in téz mény be ke rü lés

3 – kór ház ba ke rü lés

4 – sa ját ké rés re

5 – gon do zó, hoz zá tar to zó ké ré sé re

6 – al kal mat lan ság a rend szer ke ze lé sé re

7 – egyéb (kér jük rö vi den is mer tes se): ...............................................................................................................

Ki ke rült sze mély neve A ki ke rü lés oka

16. A rend szer be a hó nap so rán be ke rült sze mé lyek szá ma: .......................................................................................

Ki töl tés dá tu ma: ............................................................................................................................................................

Fe le lõs ve ze tõ neve: ..........................................................
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Kitöltési útmutató a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás havi dokumentációjához

(Havi jelentés a segélyhívásokról)

 1. pont: azt az idõ sza kot (ál ta lá ban az elõ zõ hó na pot) kell meg je löl ni, amely re az adat szol gál ta tás vo nat ko zik

 2. pont: a szak mai köz pont (ahon nan a szol gál ta tás irá nyí tá sa tör té nik) hi va ta los meg ne ve zé se

 3. pont: a hó nap ban elõ for du ló összes se gély hí vás szá ma (a té ves jel zé se ket, pró ba ri asz tá so kat  is be le ért ve)

 4. pont: a köz pont tu laj do ná ban lévõ tény le ge sen mû kö dõ ké szü lék szám pon tos meg adá sa

 5. pont: ak tu á li san a jel zõ ké szü lék kel el lá tot tak szá ma (há zas pár ese tén egy ké szü lék két em bert lát el)

 6. pont: a jel zõ rend sze res szol gál ta tást el lá tó szo ciá lis gon do zók pon tos szá ma

 7. pont: az egy szak mai köz pont hoz tar to zó tár sult te le pü lé sek szá ma, ahol a jel zõ rend sze res szol gál ta tás mû kö dik

 8. pont: a havi összes se gély hí vás bon tá sa a hó nap nap jai sze rint meg ad va

 9. pont: a havi összes se gély hí vás bon tá sa a hét nap jai és a nap sza kok sze rint meg ad va

10. pont: a havi se gély hí vá sok szá ma a te le pü lé sek sze rin ti bon tás ban meg ad va (tár sult mo dell ese tén ér tel mez he tõ;
a táb lá zat ér te lem sze rint bõ vít he tõ)

11. pont: a havi se gély hí vá sok szá ma el lá tot tak sze rin ti bon tás ban (a táb lá zat ér te lem sze rint bõ vít he tõ)

12. pont: a se gély hí vá sok bon tá sa a ké ré sek okai sze rint (az „egyéb” meg je lö lés ki fej té se né hány szó ban szük sé ges – 
a pró ba ri asz tá sok szá mát is ide kér jük do ku men tál ni)

13. pont: a se gély hí vá sok bon tá sa a ké ré sek meg ol dá sa sze rint (az „egyéb” meg je lö lés ki fej té se né hány szó ban szük -
sé ges)

14. pont: azon sze mé lyek szá ma, akik nél a jel zõ rend sze res szol gál ta tás meg szûnt, a ké szü lé ket le sze rel ték,  illetve
le sze re lés alatt van

15. pont: a jel zõ rend sze res el lá tás ból való ki ke rü lés oka – a fel so rolt le he tõ sé gek alap ján kó dol va –, illetve az el -
látásból ki ke rü lõk fel so ro lá sa (a táb lá zat ér te lem sze rint bõ vít he tõ)

16. pont: azon sze mé lyek szá ma, akik a jel zõ rend sze res szol gál ta tás ba be ke rül tek a hó nap fo lya mán 
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A szociális és munkaügyi miniszter
10/2006. (XII. 27.) SZMM

r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérõl  szóló

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a (2) be -
kezdésének h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tá sok
igény be vé te lé rõl  szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„1.  § (1) E ren de le tet kell al kal maz ni az Szt. 4.  §-a
(1) be kez dé sé nek m) pont já ban meg ha tá ro zott fenn tar tók
ál tal nyúj tott szo ciá lis el lá tás igény be vé te le so rán.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban szo ci á lis el lá tá son az Szt. 
57.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott for má ban
biz to sí tott sze mé lyes gon dos ko dást kell ér te ni.

 (3) E ren de le tet a fa lu gond no ki szol gál ta tás igény be vé -
te le ese tén ak kor kell al kal maz ni, ha a fa lu gond nok alap -
szol gál ta tás kö ré be tar to zó szol gál ta tást nyújt.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szo ciá lis el lá tá sok kö zül
a) az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány

 kitöltésével kell ké rel mez ni
aa) az ét kez te tést – a nép kony ha ki vé te lé vel –,
ab) a házi se gít ség nyúj tást,
ac) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást,
ad) a tá mo ga tó szol gál ta tást,
ae) az idõ sek és fo gya té ko sok ré szé re nyúj tott nap pa li

el lá tást,
af) a bent la ká sos in téz mé nyi el he lye zést – az éj je li me -

ne dék hely ki vé te lé vel;
b) írás ban kell ké rel mez ni
ba) a kö zös sé gi el lá tást – a szen ve dély be te gek ala -

csony kü szö bû el lá tá sa ki vé te lé vel,
bb) a pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott

nap pa li el lá tást.
(2) Ha az in téz mé nyi jog vi szony ke let ke zé sét be uta ló

ha tá ro zat ala poz za meg, a ké rel met két pél dány ban kell
be nyúj ta ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Elõ gon do zást kell vé gez ni bent la ká sos in téz mé nyi
el he lye zés elõtt, az éj je li me ne dék hely és a haj lék ta lan
sze mé lyek át me ne ti szál lás a ki vé te lé vel.

(3) Egy sze rû sí tett elõ gon do zást kell vé gez ni
a) a házi se gít ség nyúj tást,
b) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást,
c) sze mé lyi se gí tõ szol gál ta tás ese tén a tá mo ga tó szol -

gál ta tást,
d) a fo gya té ko sok nap pa li el lá tá sát,
e) a de mens sze mé lyek szá má ra nyúj tott nap pa li el lá tást

meg elõ zõ en.
(4) Egy sze rû sí tett elõ gon do zás ese tén az elõ gon do zást

vég zõ sze mély a hely szí nen tá jé ko zó dik az el lá tást igény -
be vevõ élet kö rül mé nye i rõl, szo ci á lis hely ze té rõl, egész -
ségi ál la po tá ról, va la mint mér le ge li azt, hogy a szolgál tató,
illet ve in téz mény ál tal nyúj tott szol gál ta tás meg fe lel-e az
igény be vevõ ál la po tá nak és szük ség le te i nek. Egy sze rû sí -
tett elõ gon do zás so rán az elõ gon do zást vég zõ sze mély a
4. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot töl ti ki.”

4.  §

Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az elõ gon do zás I. sza ka szá ban az elõ gon do zást vég zõ
sze mély az in téz mé nyi el he lye zés re irá nyuló ké re lem be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott húsz na pon be lül a hely szí nen tá jé -
ko zó dik az el lá tást igény be vevõ élet kö rül mé nye i rõl és
egész sé gi ál la po tá ról, va la mint el lá tás ra való jo go sult sá -
gá nak fenn ál lá sá ról.”

5.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Amennyi ben az in téz mé nyi jog vi szony ke let -

ke zé sét be uta ló ha tá ro zat ala poz za meg, az el he lye zés re
irá nyuló ké re lem egy pél dá nyát ha la dék ta la nul meg kell
kül de ni az in téz mény ve ze tõ ré szé re.

(2) A ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen az elõ gon do zást
a 6.  § (1)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak nak meg fele lõen kell 
el vé gez ni az zal, hogy az elõ gon do zás I. sza ka szá nak ered -
mé nyé rõl az in téz mény ve ze tõ a 2. szá mú mel lék let sze rin ti 
elõ gon do zá si adat lap meg kül dé sé vel ér te sí ti a be uta lást
vég zõ ön kor mány za tot.”

6.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Az ál la mi fenn tar tá sú, va la mint az el lá tá si szer zõ -

dés sel mû köd te tett egy há zi, nem ál la mi fenn tar tá sú in téz -
mény nél a so ron kí vü li el he lye zé si igény ese tén az elõ gon -
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do zást vég zõ sze mély a ké re lem be nyúj tá sá tól, a be uta ló
ha tá ro zat meg ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül
vég zi el az elõ gon do zást. Ilyen eset ben az elõ gon do zás 6.  § 
(1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tai egy azon al -
ka lom mal is tel je sít he tõ ek.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az Szt. 94/B.  §-ának (1) be kez dé se, il let ve
94/D.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást – az
 intéz mé nyi el lá tás igény be vé te lé nek idõ pont já ban – írás ban
kell meg köt ni.”

(2) Az R. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A meg ál la po dás ban fog lalt, az in téz mény ré szé rõl
fenn ál ló kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel kap cso la tos pa nasz
ki vizs gá lá sa az in téz mény ve ze tõ fel adat kö ré be tar to zik,
aki 15 na pon be lül kö te les a pa nasz te võt írás ban ér te sí te ni
a pa nasz ki vizs gá lá sá nak ered mé nyé rõl. Amennyi ben az
 intézményvezetõ ha tár idõ ben nem in téz ke dik, vagy a pa -
nasz te võ nem ért egyet az in téz ke dés sel, az in téz ke dés re
meg ha tá ro zott ha tár idõ le jár tát, illetve in téz ke dés kéz hez -
vé te lét kö ve tõ nyolc na pon be lül a fenn tar tó hoz for -
dulhat.”

8.  §

Az R. 18.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó
szabályok

18.  § (1) A 3.  § (1) be kez dé sé nek aa)–ad) és ba) pont jai
sze rin ti szo ciá lis el lá tá sok igény lé se so rán a szo ciá lis szol -
gál ta tó, illetve in téz mény ve ze tõ je a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti for ma nyom tat vány ki ál lí tá sá val ér te sí ti az igény be 
ve võt az el lá tás biz to sí tá sá ról.

(2) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat az alap szol gál ta tás
kö ré be tar to zó szol gál ta tást nem in téz mé nyi ke ret ben biz -
to sít ja, az el lá tás igény be vé te lé rõl a te le pü lé si ön kor mány -
zat kép vi se lõ-tes tü le te dönt. A te le pü lé si ön kor mány zat az 
el lá tás biz to sí tá sá ról a 6. szá mú mel lék let sze rin ti for ma -
nyom tat vány ki ál lí tá sá val ér te sí ti az igény be ve võt. Ilyen
eset ben az egy sze rû sí tett elõ gon do zás fel ada ta it az el lá tást
vég zõ sze mély vég zi.”

9.  §

Az R. 21.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A fo gya té kos sze mé lyek, il let ve a pszichiát riai

és szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé nyé be tör té nõ

fel vé tel, va la mint nap pa li el lá tá sá nak igény be vé te le irán ti
kére lem hez mel lé kel ni kell az igény be vevõ szak or vo sá nak,
ke ze lõ or vo sá nak szak vé le mé nyét.

(2) A re ha bi li tá ci ós in téz mény be tör té nõ fel vé tel irán ti
ké re lem hez mel lé kel ni kell az Szt. 113.  §-a sze rin ti szak -
vé le ményt.

(3) Kis ko rú ese té ben a fo gya té kos sze mé lyek ott ho ná ba
tör té nõ el he lye zés irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a te rü -
le ti leg ille té kes szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság
[1993. évi LXXIX. tv. 30.  § (3) bek.] szak vé le mé nyét.

(4) A kö zös sé gi pszi chi át ri ai el lá tás igény be vé te lé re irá -
nyu ló ké re lem hez mel lé kel ni kell a pszi chi á ter vagy ne u -
ro ló gus szak or vos szak vé le mé nyét a pszi chi át ri ai be teg -
ség fenn ál lá sá ról. Ha a szol gál ta tást igény lõ nem rendel -
kezik szak vé le ménnyel, a szol gál ta tás ré szé re a ké re lem
benyúj tá sá tól szá mí tott leg fel jebb há rom hó na pig átme neti
jel leg gel biz to sít ha tó.

(5) De mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa ese tén az igény -
be vé tel re irá nyu ló ké re lem hez mel lé kel ni kell a Pszi chi át -
ri ai/Ne u ro ló gi ai Szak kol lé gi um ál tal be fo ga dott de men cia 
cent rum de men cia kór ké pet meg ál la pí tó szak vé le mé nyét.”

10.  §

Az R. 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
és azt meg elõ zõ en az R. a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„A szociális rászorultság vizsgálata

22.  § (1) Az Szt. 59/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
szol gál ta tá sok ese té ben a szol gál ta tás igény be vé te lé re irá -
nyuló ké re lem hez mel lé kel ni kell a szo ci á lis rá szo rult sá got
iga zo ló ira to kat, il let ve azok má so la tát.

(2) A szo ciá lis rá szo rult ság iga zo lá sá ra a kö vet ke zõ ira -
to kat, nyi lat ko za to kat le het el fo gad ni:

a) az egész sé gi ál la po ton, illetve a be teg sé gen ala pu ló
szo ciá lis rá szo rult ság ese té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti, 
két év nél nem ré geb bi

aa) iga zo lást, amely nek 1. pont já ban az el lá tást igény lõ 
be so ro lá sa a b)–e) pont sze rin ti, és a fe lül vizs gá lat ha tár -
ide je – amennyi ben meg je löl ilyet – nem járt le, illetve

ab) pszi chi á ter vagy ne u ro ló gus szak or vo si szak vé -
le ményt;

b) az egye dül élés iga zo lá sá ra a szol gál ta tás igény be vé -
te lé re irá nyuló ké re lem ben fel tün te tett ada to kat;

c) az élet kor iga zo lá sá ra a sze mély azo no sí tás ra al kal mas
ok mány má so la tát;

d) a sú lyos fo gya té kos ság iga zo lá sá ra az Szt. 65/C.  §-ának
(6) be kez dé se sze rin ti ira tot.

(3) Amennyi ben a szo ciá lis rá szo rult ság az Szt. alap ján
több fel té tel egy ide jû fenn ál lá sán ala pul, va la mennyi fel -
té telt kü lön iga zol ni kell.

(4) Az in téz mény ve ze tõ a szo ci á lis rá szo rult ság vizsgálata 
alap ján a 7. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot töl ti ki.
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A nyi lat ko zat egy pél dá nyát az igény lõ, igény be vevõ ré -
szé re át kell adni.

(5) A nyi lat ko zat át adá sá val egy ide jû leg a szo ci á li san
nem rá szo rult igény lõt tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a szol -
gál ta tást ré szé re az in téz mény, szol gál ta tó biz to sít ja-e,
 illetve a té rí té si díj össze gé rõl.

(6) Ha a szol gál ta tást igény lõ a ké re lem be nyúj tá sa kor
nem ren del ke zik a (2) be kez dés sze rin ti irat tal, az in téz -
mény ve ze tõ dön té se alap ján leg fel jebb 60 na pig a szo ci á li -
san rá szo rul tak ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint biz to sít ha tó 
a szol gál ta tás. Ha az igény be vevõ a ké re lem be nyúj tá sá tól 
szá mí tott 60 na pon be lül nem csa tol ja a szo ci á lis rá szo rult -
sá gát iga zo ló ira tot, rá a ké re lem be nyúj tá sá ra vissza me nõ
ha tállyal a szo ci á li san nem rá szo rult sze mé lyek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Ha az igény be vevõ
a szo ci á lis rá szo rult sá gát iga zo ló ira tot 60 na pon be lül csa -
tolja, a ké re lem be nyúj tá sá ra vissza me nõ ha tállyal szo ci á li san
rá szo rult nak kell te kin te ni.”

11.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

(3) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú
mel lék le te lép.

(4) Az R. az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
8. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik
 napon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 3.  §-ának (3) be kez dé se,

b) 4.  §-ának (5) be kez dé se,

c) 8.  §-a,

d) 11.  §-a,

e) 19.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

f) 20.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban a
„ térítési díj” szö veg rész he lyé be a „té rí té si díj, az egy sze ri
hoz zá já ru lás, illetve a té rí té si díj pót lék”,

b) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „el he lye zést”
szö veg rész he lyé be az „el lá tást”,

c) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „94/D.  §-a” szö veg rész
he lyé be a „94/D.  §-ának (1) be kez dé se”,

d) 15.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „ál lam i fenn tar tá sú
in téz mény” szö veg rész he lyé be az „ál lam i fenn tar tá sú,
 valamint az el lá tá si szer zõ dés sel mû köd te tett egy há zi,
nem ál lam i fenn tar tá sú in téz mény”

szö veg rész lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

„A”

(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelõ adatok figye lembe véte lével töltendõ ki.)

1. Az el lá tást igény be vevõ ada tai:
Név:
Szü le té si neve:
Any ja neve:
Szü le té si he lye, idõ pont ja:
La kó he lye:
Tar tóz ko dá si he lye:
Ál lam pol gár sá ga:
Be ván do rolt, le te le pe dett vagy me ne kült jog ál lá sa:



Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:
Tar tá sá ra kö te les sze mély

a) neve:
b) la kó he lye:

Te le fon szá ma:
Leg kö ze leb bi hoz zá tar to zó já nak (tör vényes kép vi se lõ jé nek)

a) neve:
b) la kó he lye:
c) te le fon szá ma:

Az el lá tást igény be ve võ vel egy ház tar tás ban élõ nagy ko rú sze mé lyek szá ma:

2. Mi lyen tí pu sú el lá tás igény be vé te lét kéri1

2.1. alap szol gál ta tás
ét kez te tés
házi se gít ség nyúj tás
jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás
tá mo ga tó szol gál ta tás

2.2. nap pa li el lá tás
idõ sek nap pa li el lá tá sa
fo gya té ko sok nap pa li el lá tá sa
de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa

2.3. át me ne ti el lá tás
idõs ko rú ak gon do zó há za
fo gya té kos sze mé lyek gon do zó há za
pszi chi át ri ai be te gek át me ne ti ott ho na
szen ve dély be te gek át me ne ti ott ho na
haj lék ta lan sze mé lyek át me ne ti szál lás a

2.4. ápo lást-gon do zást nyúj tó in téz mény
idõ sek ott ho na
pszi chi át ri ai be te gek ott ho na
fo gya té kos sze mé lyek ott ho na
haj lék ta lan sze mé lyek ott ho na
szen ve dély be te gek ott ho na

2.5. re ha bi li tá ci ós in téz mény
pszi chi át ri ai be te gek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye
szen ve dély be te gek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye
fo gya té kos sze mé lyek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye
haj lék ta lan sze mé lyek re ha bi li tá ci ós in téz mé nye

2.6. la kó ott hon
fo gya té kos sze mé lyek la kó ott ho na
pszi chi át ri ai be te gek la kó ott ho na
szen ve dély be te gek la kó ott ho na

3. A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tás igény be vé te lé re vo nat ko zó ada tok:
3.1. Ét kez te tés

mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen gya ko ri ság gal kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
az ét kez te tés mód ja:
hely ben fo gyasz tás
el vi tel lel
ki szál lí tás sal
di é tás ét kez te tés

1 Az igé nyelt el lá tást X-szel kell je löl ni.
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3.2. Házi se gít ség nyúj tás
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen gya ko ri ság gal kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen tí pu sú se gít sé get igé nyel:
se gít ség a napi te vé keny sé gek el lá tá sá ban
be vá sár lás, gyógy szer be szer zés
sze mé lyes gon do zás
egyéb, és pe dig ........................

3.3. Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás igény be vé te le
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:

3.4. Tá mo ga tó szol gál ta tás igény be vé te le
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen gya ko ri ság gal kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen tí pu sú se gít sé get igé nyel:
szál lí tó szol gál ta tás
sze mé lyi se gí tõ szol gál ta tás

3.5. Nap pa li el lá tás
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
ét kez te tést igé nyel-e: igen  (nor mál  di é tás ) nem 
mi lyen gya ko ri ság gal kéri az ét kez te tést:
egyéb szol gál ta tás igény lé se:

3.6. Át me ne ti el he lye zés
mi lyen idõ pont tól kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
mi lyen idõ tar tam ra kéri az el he lye zést:
mi lyen ok ból kéri az el he lye zést:

3.7. Ápo lást-gon do zást nyúj tó, re ha bi li tá ci ós in téz mény
mi lyen idõ tar tam ra kéri a szol gál ta tás biz to sí tá sát:
ha tá ro zott (annak ide je) ......................
ha tá ro zat lan
so ron kí vü li el he lye zést ké r-e :
ha igen, annak oka:

Dá tum:

Az ellátást igénybe vevõ (tör vényes képviselõ) aláírása:

„B”

Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelõorvos tölti ki)

1. Házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás, tá mo ga tó szol gál ta tás és nap pa li el lá tás igény be vé te le
ese tén (házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese té ben az 1.1. pon tot nem kell ki töl te ni):

1.1. ön el lá tás ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok:
  ön el lá tás ra ké pes  rész ben ké pes  se gít ség gel ké pes 

1.2. szen ved-e kró ni kus be teg ség ben:
1.3. fo gya té kos ság tí pu sa (hal lás sé rült, lá tás sé rült, moz gás sé rült, ér tel mi sé rült) és mér té ke:
1.4. rend sze res or vo si ellen õr zés szük sé ges-e:
1.5. gyógy sze rek ada go lá sá nak el len õr zé se szük sé ges:
1.6. szen ve dett fer tõ zõ be teg ség ben 6 hó na pon be lül:
1.7. egyéb meg jegy zé sek:

2. Át me ne ti el he lye zést, ápo lást-gon do zást nyúj tó, re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek, la kó ott hon ese tén:
2.1. eset tör té net (elõz mé nyek az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó an):
2.2. tel jes di ag nó zis (rész le tes fel so ro lás sal, BNO kód dal):
2.3. prog nó zis (vár ha tó ál la pot vál to zás):
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2.4. ápo lá si-gon do zá si igé nyek:

2.5. spe ci á lis di é tá ra szo rul-e:

2.6. szen ve dély be teg ség ben szen ved-e:

2.7. pszi chi át ri ai meg be te ge dés ben szen ved-e:

2.8. szen ved-e fo gya té kos ság ban (tí pu sa, mér té ke):

2.9. gyógy szer sze dés gya ko ri sá ga, vár ha tó idõ tar ta ma (pl. vég le ges, idõ le ges stb.), va la mint az igény be vé tel 
   idõpontjában sze dett gyógy sze rek köre:

2.10. a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap ján az ön el lá tás mér té ké nek meg ál la pí tá sa:

3. So ron kí vü li el he lye zé se in do kolt:

A há zi or vos (ke ze lõ or vos) egyéb meg jegy zé sei:

Dá tum: Or vos alá írá sa: P. H.

„C”

Jövedelemnyilatkozat

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó alap szol gál ta tás, illetve sza ko sí tott el lá tás ese tén:

1. az el lá tást igény lõ rend sze res (brut tó) havi jö ve del me:

1.1. mun ka vi szony ból, mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ból szár ma zó jö ve de lem és táp pénz:

1.2. tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem:

1.3. nyug el lá tás, bal ese ti nyug el lá tás, egyéb nyug díj sze rû jö ve de lem:

1.4. ön kor mány zat ál tal fo lyó sí tott rend sze res pénz be li el lá tás:

Amennyi ben az erre vo nat ko zó iga zo lás be szer zé sét hi va tal ból kéri, az el lá tást fo lyó sí tó szerv neve és címe:

1.5. egyéb jö ve de lem:

2. összes (net tó) havi jö ve de lem:

3. az Szt. 117.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti va gyo na van:

4. ha van tar tás ra kö te le zett hoz zá tar to zó ja, annak ada tai:

 név:

 la kó hely:

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. A té rí té si díj meg ál la pí -
tá sá hoz szük sé ges jö ve del met iga zo ló bi zony la to kat egy ide jû leg csa tol tam.

Hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak a szo ciá lis igaz ga tá si el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

Dá tum:

Az el lá tást igény be vevõ (tör vényes kép vi se lõ) alá írá sa:
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2. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Egy sze rû sí tett elõ gon do zá si adat lap

1. Fel vé tel he lye, ide je:

2. Az el lá tást igény be vevõ ada tai:

a) név:

b) lak cím:

3. Egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó gon do zói vé le mény:

a) moz gás ké pes ség:

b) ér zel mi ál la pot:

c) se géd esz köz hasz ná la ta:

d) szen zo ros funk ci ók (hal lás, lá tás, szag lás, íz ér zés):

e) ma ga tar tás, kom mu ni ká ci ós kész ség:

4. Egyéb meg jegy zé sek az el lá tás sal kap cso la to san:

Az elõ gon do zást vég zõ sze mély neve, alá írá sa:

3. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[6. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról

 1. Név:

 2. Szü le té si név:

 3. Any ja neve:

 4. Szü le té si hely, idõ:

 5. La kó hely:

 6. A ................ -n be nyúj tott sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó alap szol gál ta tás irán ti ké rel me alap ján a kö vet ke zõ 

el lá tást biz to sí tom:

  7. El lá tás meg ne ve zé se (Szt. sze rin ti be so ro lás):

 8. El lá tás kez dõ idõ pont ja:

 9. El lá tás idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan, ha tá ro zott el lá tás be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ja):

10. Fi ze ten dõ té rí té si díj össze ge:

Fi ze tés mód ja, he lye, idõ pont ja:

Dá tum:

Szol gál ta tó, in téz mény ve ze tõ, el lá tást vég zõ alá írá sa:

P. H.
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4. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM ren de let hez]

Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról1

..................................................................................... (nyi lat ko za tot alá író neve) a szo ciá lis alap szol gál ta tást nyúj tó
szer ve zet ve ze tõ je ként az alább meg ne ve zett igény lõ nél/igény be ve võ nél2 a szo ciá lis rá szo rult ság fenn ál lá sát meg -
állapítom3: házi se gít ség nyúj tás ra, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ra, tá mo ga tó szol gál ta tás ra a mai nap tól
.............................................................-ig (ha tá ro zott idõ re, ma xi mum két évre).
Név (le ány ko ri név): .........................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................

A szo ciá lis rá szo rult ság fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá hoz be nyúj tott do ku men tu mok fel so ro lá sa:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dá tum: .................................................

Alá írás, pe csét: ...................................................

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 9.  §-a sze rint a szo ciá lis el lá tás ban ré sze sü lõ a
jo go sult ság fel té te le it érin tõ lé nye ges té nyek, kö rül mé nyek meg vál to zá sá ról 15 na pon be lül kö te les ér te sí te ni az el lá tást
meg ál la pí tó szer vet.

Nyilatkozat1

................................................................................... (nyi lat ko za tot alá író neve) a szo ciá lis alap szol gál ta tást nyúj tó
szer ve zet ve ze tõ je ként az alább meg ne ve zett igény lõ nél/igény be ve võ nél2 a szo ciá lis rá szo rult ság fenn ál lá sát nem ál la -
pí tom meg3: házi se gít ség nyúj tás ra, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ra, tá mo ga tó szol gál ta tás ra.

Név (le ány ko ri név): .........................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................

In do ko lás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dá tum: .................................................

Alá írás, pe csét: ...................................................

1 A szo ciá lis rá szo rult sá got vagy annak hi á nyát – amennyi ben az in téz mény, szol gál ta tó több alap szol gál ta tá si for mát biz to sí t – egy nyi lat ko zat tal több alap -
szol gál ta tá si for má ra is meg le het ál la pí ta ni, de eb ben az eset ben az összes be nyúj tott do ku men tu mot fel kell so rol ni, és az el uta sí tá so kat kü lön kell in do kol ni.
2 A nem meg fe le lõ meg ne ve zés tör len dõ.
3 A nem meg fe le lõ alap szol gál ta tá si for ma meg ne ve zé se tör len dõ.
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A szociális és munkaügyi miniszter
11/2006. (XII. 27.) SZMM

r e n d e l e t e

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló
szociális rászorultság igazolásának szabályairól

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban Szt.) 132.  §-a (2) be -
kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Ezt a ren de le tet a szo ciá lis rá szo rult ság nak az Szt.
63.  §-ának (5) be kez dé se és 65.  §-ának (6) be kez dé se sze -
rin ti iga zo lá sá ra kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Az Szt. 63.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint 65.  §-a
(4) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti eset ben a szol gál ta tást
igény lõ há zi or vo sa az igény lõ egész sé gi ál la po tá ról a mel -
lék let sze rin ti iga zo lást töl ti ki.

(2) Az Szt. 65.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze -
rinti eset ben a pszi chi át ri ai be teg sé get pszi chi á ter vagy

 neurológus szak or vos szak vé le mé nyé nek be mu ta tá sá val
kell iga zol ni.

3.  §

A 2.  § sze rin ti iga zo lás, illetve szak vé le mény

a) a ki ál lí tá sá tól szá mí tott két évig, vagy

b) ha az iga zo lás a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ja -
ként két év nél rö vi debb idõ tar ta mot ha tá roz meg, a fe lül -
vizs gá lat idõ pont já ig

hasz nál ha tó fel a szo ciá lis rá szo rult ság iga zo lá sá ra.

4.  §

Az iga zo lás, il let ve szak vé le mény fe lül vizs gá la tát a
szol gál ta tást igény lõ, tör vényes kép vi se lõ je, va la mint
az in téz mény ve ze tõ kér he ti az Or szá gos Or vos szak ér tõi
In té zet szol gál ta tást igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye
sze rint ille té kes or vo si bi zott ság át ól.

5.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet a 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

IGAZOLÁS
a házi segítségnyújtást, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtást

igénybe vevõ egészségi állapotáról

Név (szü le té si név):.............................................................................................................................................................
Szü le té si hely, idõ: ..............................................................................................................................................................
La kó hely: ............................................................................................................................................................................
TAJ szám: ...........................................................................................................................................................................

1. Ön el lá tás ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sok1:
a) Ön el lá tás ra ké pes
b) Ön el lá tás ra rész ben ké pes: egyes te vé keny sé gek hez se gít sé get igé nyel.
c) Ön el lá tás ra rész ben ké pes: rend sze res, idõ sza kos el lá tást igé nyel.
d) Ön el lá tás ra nem ké pes: fo lya ma tos el lá tást igé nyel, idõ sza ko san fek võ.
e) Ön el lá tás ra nem ké pes: 24 órás el lá tást igé nyel, ágy ban fek võ.

2. Fe lül vizs gá lat szük sé ges: igen nem

Ha szük sé ges, a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõ pont ja: ..........................................................................................................

Dá tum: .............................................

         Or vos neve, alá írá sa: ......................................................................

              P. H.

1 A meg fe le lõ meg ál la pí tást kér jük alá hú zás sal je löl ni. 



A szociális és munkaügyi miniszter
12/2006. (XII. 27.) SZMM

r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról  szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek

adatainak mûködési nyilvántartásáról  szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény 132.  §-a (2) be kez dé sé nek e) és
f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a szo ciá lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 6.  §-ának d) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról  szóló

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

1.  §

(1) A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to -
vább kép zé sé rõl és a szo ciá lis szak vizs gá ról  szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szo ciá lis, il le tõ leg a gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek (a továb biak ban:
sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek) – (3) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel – fo lya ma tos szak mai to vább kép -
zés ben kö te le sek részt ven ni (a továb biak ban: to vább kép -
zés re kö te le zet tek).”

(2) Az R. 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ sze mély az, aki]

„aa) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let ben, vagy a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi
in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ írásokhoz kö tött te -
vé keny sé get (a továb biak ban együtt: ké pe sí tés hez kö tött
te vé keny ség) fõ ál lás ban, mun ka vi szony ban vagy köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban, hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi -
szony ban vagy szo ciá lis, il le tõ leg gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi vál lal ko zás ke re té ben vé gez, és”

(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mély men te sül

a to vább kép zé si kö te le zett ség alól, ha a reá irány adó öreg sé gi 
nyug díj kor ha tár el éré sé hez öt év nél rö vi debb idõ van hát ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A to vább kép zé si kö te le zett ség mi nõ sí tett to vább -
kép zé sen való rész vé tel lel tel je sít he tõ. A to vább kép zés to -
vább kép zé si idõ sza kok ban tör té nik. A to vább kép zé si idõ -
szak tar ta ma öt év. A to vább kép zé si idõ szak kez de te mun -
ka vi szonyt, köz al kal ma zot ti jog vi szonyt vagy hi va tá sos
ne ve lõ szü lõi jog vi szonyt lé te sí tõk, il le tõ leg a ké pe sí té si
elõ írásnak meg fe le lõ szak ké pe sí tést meg szer zõk ese té ben
a mun ká ba ál lás, a fog lal koz ta tás meg kez dé sé nek, il le tõ -
leg a szak ké pe sí tés meg szer zé sé nek nap ja. A szo ciá lis,
 illetõleg gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi vál lal ko zá si te -
vé keny ség (a továb biak ban együtt: szo ciá lis vál lal ko zás)
ese té ben a to vább kép zé si idõ szak kez de te a te vé keny ség
meg kez dé sé nek nap ja. Azon sze mé lyek szá má ra, akik az
elõ írt to vább kép zé si idõ szak vége elõtt tel je sí tet ték a to -
vább kép zé si kö te le zett sé gü ket, az új to vább kép zé si
 idõszak csak az elõ írt to vább kép zé si idõ szak le tel te után
in dul.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) To vább kép zé si pont ér ték az (5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott és a 4.  § (7) be kez dé se sze rint köz zé tett mi nõ sí -
tett to vább kép zé si prog ra mo kon tör té nõ rész vé tel lel sze -
rez he tõ.”

4.  §

(1) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki
és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(8) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(3) A Bi zott ság a 3.  § (5) be kez dé sé nek a)–b) pont já -
ban meg ha tá ro zott és mi nõ sí tett to vább kép zé sek jegy zé -
két meg kül di a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si
 Intézet Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ci ós Tes tü le té nek, amely
– a jegy zék ben meg je lölt to vább kép zés szer ve zõ jé nek ké -
ré sé re, az Fktv. 19.  §-ának (3) be kez dé se sze rint – ki ad ja a
prog ra makk re di tá ci ót iga zo ló ta nú sít ványt.”

(2) Az R. 4.  §-ának – az (1) be kez dés sel átszá mo zott –
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A to vább kép zé si prog ra mok mi nõ sí té se a prog ram
be nyúj tá sá val egy ide jû leg, min den év ok tó ber 15-éig
kér he tõ. A mi nõ sí té si ké rel met a szo ci á lis ága zat irányí -
tásáért fele lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a to -
váb biak ban: mi nisz té ri um) hi va ta los lap já ban leg ké sõbb
a tárgy év au gusz tus 30-áig köz zé tett, a Bi zott ság ál tal
ki adott köz le mény sze rin ti adat la pon kell be nyúj ta ni.
Az adat la pot a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In -
té zet nek a  Bizottság tit kár sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve ze ti
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egy sé ge (a továb biak ban: Tit kár ság) ré szé re 3 pél dány ban
kell be nyúj ta ni. A mi nõ sí té si ké re lem hez csa tol ni kell a
mi nõ sí té si díj be fi ze té sét iga zo ló do ku men tum má so la tát.”

(3) Az R. 4.  §-ának – az (1) be kez dés sel át szá mo zott –
(7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Bi zott ság a mi nõ sí tett, va la mint az ér vé nyes mi -
nõ sí tés sel ren del ke zõ és be je len tett to vább kép zé si prog ra -
mok lis tá ját és pont ér té két, a prog ra mok for má ját, cí mét,
cél cso port ját, he lyét, ide jét, díj át, a je lent ke zés he lyét, va -
la mint a prog ram en ge dély szá mát és a mi nõ sí tés ér vé nyes -
sé gét min den év ja nu ár 31-éig a mi nisz té rium hi va ta los
lap já ban köz zé te szi.

(8) A (7) be kez dés sze rint köz zé tett to vább kép zé si
prog ra mok a köz zé té tel évé nek de cem ber 31. nap já ig szer -
vez he tõk. A to vább kép zést szer ve zõk nek

a) a meg szer ve zés re ke rült to vább kép zé si prog ra mok ról
a 3. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot,

b) a meg szer ve zés re nem ke rült to vább kép zé si prog ra -
mok ról a 4. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot
a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-áig meg kell kül de ni a
Tit kár ság ré szé re.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) A to vább kép zés szer ve zõ je a 3.  § (5) be -

kez dés sze rin ti mi nõ sí tett to vább kép zé sek rõl – csopor -
tonként – nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás a prog ram en -
ge dély szá mát és cí mét, a to vább kép zés hely szí nét, idõ -
pont ját, idõ tar ta mát, il le tõ leg a rész vé te li dí jat, to váb bá

a) a 3.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben

aa) az A. 9034–1 r.sz. jel zé sû tan fo lya mi nap lót,
ab) az is me re tek szá mon ké ré sé rõl ké szült – a szá mon -

ké rést vég zõk alá írá sá val el lá tott – jegy zõ köny vet,
ac) írás be li szá mon ké rés ese tén a to vább kép zés ben

részt ve võk ál tal ké szí tett dol go za tot;
b) a 3.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett

to vább kép zés ese té ben a tré ne rek ne vét és az al kal ma zott
mód szert;

c) a 3.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben az elõ adá sok cí mét;

d) a 3.  § (5) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben a ta nul má nyo zott mód szert;

e) a 3.  § (5) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti mi nõ sí tett
to vább kép zés ese té ben a fó ru mok szak mai té má ját
tar tal maz za.

(3) A to vább kép zés szer ve zõ je – az (1)–(2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl – min den meg szer ve zett tovább -
képzés ese té ben nyil ván tart ja a to vább kép zé sen ki adott és
sor szám mal el lá tott iga zo lá so kat.

(4) A to vább kép zés szer ve zõ jé nek leg alább egy al ka -
lom mal, leg ké sõbb a to vább kép zés vé gén – kér dõ ív for -
má já ban – le he tõ sé get kell biz to sí ta ni a mi nõ sí tett to vább -
kép zé sek részt ve või szá má ra a to vább kép zés ér té ke lé sé re.

A részt ve võk ál tal ki töl tött kér dõ ívet a to vább kép zés szer -
ve zõ je nyil ván tart ja.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá so kat
(a továb biak ban együtt: to vább kép zé si nyil ván tar tás) a to -
vább kép zés szer ve zõ jé nek a to vább kép zés le zá rul tát
köve tõen négy évig meg kell õriz ni.

(6) A Bi zott ság, a Tit kár ság, illetve az ál ta luk ki je lölt
szak ér tõ jo go sult a to vább kép zé si nyil ván tar tás ba a hely -
szí nen be te kin te ni. A be te kin té si jog gya kor lá sá hoz a to -
vább kép zés szer ve zõ je kö te les a to vább kép zé si nyil ván -
tar tást ren del ke zés re bo csá ta ni és az ah hoz kap cso ló dó fel -
vi lá go sí tást meg ad ni.”

6.  §

Az R. 5.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Szo ci á lis alap vizs gát az a je lölt te het, aki egyéb fel sõ -
fokú vég zett ség gel ren del ke zik, és a fel sõ fo kú vég zett ség
meg szer zé sét köve tõen

a) leg alább öt évig egy be füg gõ en – össze sít ve leg fel -
jebb fél év meg sza kí tás sal – fel sõ fo kú vég zett sé get igény lõ
mun ka kör ben ké pe sí tés hez kö tött, sze mé lyes gon dos ko dást 
nyúj tó te vé keny sé get vég zett,

b) a gyám ügyi, a gyer mek vé del mi, il let ve a szo ci á lis
igaz ga tás vagy a szo ci á lis kép zés te rü le tén leg alább öt éves
– össze sít ve leg fel jebb fél évre meg sza kí tott – fel sõ fo kú
vég zett sé get igény lõ mun ka kör ben vég zett szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zik.

(5) A gyer mek vé del mi szak el lá tás te rü le tén sze mé lyes
gon dos ko dást vég zõ, egyéb fel sõ fo kú vég zett ség gel ren -
del ke zõ sze mély alap vizs gát te het ak kor is, ha a fel sõ fo kú
vég zett ség meg szer zé sét köve tõen a köz ok ta tás te rü le tén
szer zett öt éves egy be füg gõ – össze sít ve leg fel jebb fél évre 
meg sza kí tott – szak mai gya kor la tot.”

7.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Szo ciá lis alap vizs ga, illetve szak vizs ga éven te egy -
szer, feb ru ár 1-je és má jus 31-e kö zött szer vez he tõ. A vizs -
gá ra bo csá tás irán ti ké rel met a tárgy évet meg elõ zõ év
szep tem ber 1-jé ig kell be nyúj ta ni a je lölt ál tal vá lasz tott,
vizs ga jog gal ren del ke zõ in téz mény hez.”

(2) Az R. 6.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) a fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tát,
b) a fel sõ fo kú vég zett sé get igény lõ mun ka kör ben vég -

zett, ké pe sí tés hez kö tött te vé keny ség, illetve a szak mai
gya kor lat idõ tar ta má ról  szóló mun kál ta tói iga zo lást vagy
iga zo lá so kat, és szak mai élet raj zot, to váb bá
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c) szak vizs ga ese tén a szo ciá lis alap vizs ga ok le ve lé nek 
má so la tát, amennyi ben a je lölt szá má ra a szo ciá lis alap -
vizs ga le té te le elõ írt.

(4) A szo ci á lis alap is me re te ket nyúj tó tan fo lyam dí já -
nak, a szo ci á lis alap vizs ga és szo ci á lis szak vizs ga dí já nak,
a pót vizs ga dí já nak, va la mint a vizs gáz ta tói díj nak az
össze gét a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31-éig a mi -
nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni. A szo ci á lis
szak vizs ga díja tar tal maz za a vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés
dí ját is. A vizs ga dí ja kat ah hoz a vizs ga jog gal ren del ke zõ
in téz mény hez kell be fi zet ni, ahol a je lölt vizs gá ra való je -
lent ke zé sét el fo gad ták. Amennyi ben a je lölt a vizs ga dí jat,
il let ve az alap tan fo lya mi dí jat a vizs ga jog gal ren del ke zõ
in téz mény ál tal meg adott ha tár idõ ben nem fi ze ti be, a
vizs gát, alap tan fo lya mot nem kezd he ti meg.”

8.  §

Az R. 11.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, és ezzel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ i)–j) pont tal 
egé szül ki:

[A Bi zott ság fel ada tai a kö vet ke zõk:]
„d) a to vább kép zé sek szak mai fel ügye le te;”
„i) a szo ciá lis alap- és szak vizs ga vizs ga sza bály za tá nak

jó vá ha gyá sa;
j) a to vább kép zé sek kel, szo ci á lis alap tan fo lya mok kal,

il le tõ leg a vizs gáz ta tás sal kap cso la tos be je len té sek, pa na szok
ki vizs gá lá sa.”

9.  §

(1) Az R. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta,
va la mint b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vizs ga jog el nye ré sé re az a fel sõ fo kú szo ci á lis vég -
zett sé get adó kép zé sek szer ve zé sé re jo go sult fel sõ ok ta tá si
in téz mény nyújt hat be pá lyá za tot, ame lyik”

„b) a fel sõ fo kú szo ci á lis vég zett sé get adó kép zé sek szer -
ve zé sét ön ál ló ok ta tá si-szer ve ze ti egy ség ként mû köd te ti, és
a szak ok ta tó i nak leg alább a fele az in téz ménnyel mun ka vi -
szony ban vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll.”

(2) Az R. 13.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A vizs ga jog el nye ré sé re a Bi zott ság a fel sõ fo kú
szo ci á lis vég zett sé get adó kép zé sek szer ve zé sé re jo go sult
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra pá lyá za tot ír ki. A Bi -
zott ság a vizs ga jog gal ren del ke zõ in téz mé nyek ne vét és
cí mét, va la mint a vizs ga jog meg szû né sét a mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban köz zé te szi.”

(3) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A vizs ga jog gal ren del ke zõ in téz mény a szo ci á lis

alap- és szak vizs gát a Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott vizs ga -
sza bály zat ban fog lal tak sze rint bo nyo lít ja.”

10.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[A to vább kép zé si terv tar tal maz za]
„d) a to vább kép zé si kö te le zett sé gü ket tel je sí tõk szá mát, 

az anya gi el is me rés össze gét és ki fi ze té sé nek idõ pont ját.”

(2) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó kö te les az éves to vább kép zé si terv ben
sze rep lõ mun ka vál la ló szá má ra a to vább kép zé sen való rész -
vé tel ide jé re mun ka idõ-ked vez ményt biz to sí ta ni, erre az
 idõre tá vol lé ti dí jat fi zet ni, a to vább kép zés rész vé te li dí ját
 viselni. Az Szt. 92/D.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti anya gi el -
is me rést an nak a mun kál ta tó nak kell ki fi zet nie, amellyel a to -
vább kép zés ben részt vett sze mély a to vább kép zé si kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek idõ pont já ban mun ka vi szony ban, il let ve 
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll.”

(3) Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa 
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) A mun kál ta tó nak a mun ka vi szony, il let ve a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony meg szû né se kor a mû kö dé si nyil -
ván tar tás ba vé tel rõl  szóló iga zo lást, va la mint a to vább kép -
zé si kö te le zett ség tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mo kat át
kell ad nia a mun ka vál la ló ré szé re.”

11.  §

(1) Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
4. szá mú mel lék let tel egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a
 jelenlegi 4–8. szá mú mel lék let szá mo zá sa 5–9. szá mú mel -
lék let re vál to zik.

A személyes gondoskodást végzõ személyek
adatainak mûködési nyilvántartásáról  szóló

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

12.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek ada ta i nak
mû kö dé si nyil ván tar tá sá ról  szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM 
ren de let (a továb biak ban: Rm.) 1.  § (2) be kez dé se a) pont -
jának aa) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban sze mé lyes gon dos ko dást
vég zõ sze mély az, aki]

„aa) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mû kö dé sük fel té te le i rõl
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 szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let ben, vagy a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi
in téz mé nyek, va la mint sze mé lyek szak mai fel ada ta i ról és
mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren -
de let ben meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ írásokhoz kö tött te -
vé keny sé get fõ ál lás ban, mun ka vi szony ban vagy köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban (a továb biak ban együtt: mun ka vi -
szony), il le tõ leg hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi szony ban
vagy szo ciá lis, il le tõ leg gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
vál lal ko zás ke re té ben vé gez, és”

13.  §

Az Rm. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A mû kö dé si nyil ván tar tást a Nem ze ti Szak kép zé si
és Fel nõtt kép zé si In té zet (a továb biak ban: nyil ván tar tó)
ve ze ti.”

14.  §

(1) Az Rm. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A nyil ván tar tó a mû kö dé si nyil ván tar tás ba vé tel rõl
az 5. szá mú mel lék let sze rint iga zo lást ál lít ki, ame lyet
meg küld a mun kál ta tó nak, ön be je len tés ese tén a nyil ván -
tar tás ba vett sze mély nek. A mun kál ta tó nak az iga zo lást a
mun ka vál la ló ré szé re át kell adni, aki a (3) be kez dés sze -
rin ti új iga zo lás ki ál lí tá sá ig kö te les azt meg õriz ni. A sze -
mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek to vább kép zé sé rõl
 szóló jog sza bály alap ján a to vább kép zé si kö te le zett ség
alól a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár ra te kin tet tel
men te sü lõ mun ka vál la ló az iga zo lást mun ka vi szo nyá nak,
il le tõ leg hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi szo nyá nak meg szû -
né sé ig kö te les meg õriz ni.”

(2) Az Rm. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló iga zo lás – az (5) be -
kez dés sze rin ti el té rés sel – a to vább kép zé si idõ szak vé gé ig
ér vé nyes. Ha a mun ka vál laló a to vább kép zé si kötelezett -
ségének ele get tett és a mû kö dé si nyil ván tar tás ból való tör -
lés re okot adó kö rül mény nem me rült fel, a to vább kép zé si
idõ szak el tel té vel a nyil ván tar tó új iga zo lást ál lít ki.”

(3) Az Rm. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mé lyek

 továbbképzésérõl  szóló jog sza bály alap ján a továbbkép -
zési kö te le zett ség alól a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor -
ha tár ra te kin tet tel men te sü lõ mun ka vál la ló ré szé re ki ál lí -
tott iga zo lás a mun ka vi szony, il le tõ leg a hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõi jog vi szony meg szû né sé ig ér vé nyes.”

Záró rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se 2007. de cem ber
1-jén lép ha tály ba az zal, hogy a 2008. évi szo ciá lis alap- és 
szak vizs gá ra bo csá tás irán ti ké rel met 2007. szep tem ber
1-jé ig kell be nyúj ta ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ , sor ka to nai vagy pol -
gá ri szol gá la tát töl ti” szö veg rész,

b) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja,
c) 16.  §-ának (3) be kez dé se.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 1.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „fel sõ fo kú
szo ciá lis alap vég zett ség nek” szö veg rész he lyé be a „fel sõ -
fo kú szo ciá lis alap vég zett ség nek vagy fel sõ fo kú szo ciá lis
vég zett ség nek” szö veg rész,

b) 4.  §-ának – e ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé vel át szá -
mo zott –

ba) (6) be kez dé sé ben a „tárgy év no vem ber 15-éig”
szö veg rész he lyé be a „tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber
15-éig” szö veg rész,

bb) (9) be kez dé sé ben a „(7) be kez dés” szö veg rész he -
lyé be a „(8) be kez dés” szö veg rész,

c) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti
Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö veg rész,

d) 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „egy éven be lül” szö -
veg rész he lyé be az „év ben” szö veg rész,

e) 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a 4. szá mú mel lék let”
szö veg rész he lyé be „az 5. szá mú mel lék let” szö veg rész,

f) 9.  §-a (4) be kez dé sé nek

fa) a) pont já ban az „alap vég zett ség gel” szö veg rész he -
lyé be a „vég zett ség gel” szö veg rész, to váb bá az „5. szá mú
mel lék let” szö veg rész he lyé be a „6. szá mú mel lék let” szö -
veg rész,

fb) b) pont já ban a „6. szá mú mel lék let” szö veg rész he -
lyé be a „7. szá mú mel lék let” szö veg rész,

g) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo ci á lis
és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „a szo ci á lis
ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter)” szö veg rész,

h) 10.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban „az Egészség -
ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um ból” szö veg rész
he lyé be „a mi nisz té ri um ból” szö veg rész,

i) 12.  § (2) be kez dé se a) pont já nak af) al pont já ban „az
egész ség ügyi, szo ciá lis és csa lád ügyi” szö veg rész he lyé be 
„a mi nisz ter nek” szö veg rész,
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j) 12.  § (2) be kez dé se b) pont já nak be ve ze tõ ren del ke -
zé sé ben a „szak vizs gák kal” szö veg rész he lyé be az „alap-
és szak vizs gák kal” szö veg rész,

k) 12/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz té rium” szö veg rész
lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Rm. 5.
és 6. szá mú mel lék le té ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál -
po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Nem ze ti Szak kép -
zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet” szö veg rész lép.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és csa lád ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

 Sor szám: ............/............

Igazolás továbbképzésen való részvételrõl

I. Sze mé lyi ada tok

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................

 2. Szü le té si, csa lá di és utó név:.......................................................................................................................................

 3. Szü le té si hely, idõ: .....................................................................................................................................................

 4. Any ja neve: ................................................................................................................................................................

 5. Mû kö dé si nyil ván tar tá si szám:...................................................................................................................................

II. To vább kép zé si ada tok

1. A to vább kép zés for má ja (a meg fe le lõ szö veg alá hú zan dó):

tan fo lyam sze mé lyi ség fej lesz tõ fog lal ko zás ta nul mány út

szak mai mû hely szak mai ta nács ko zás

 2. A to vább kép zés en ge dély szá ma: ...............................................................................................................................

 3. A to vább kép zés címe: ................................................................................................................................................

 4. A to vább kép zés szer ve zõ je: .......................................................................................................................................

 5. A to vább kép zé si pont ér ték:........................................................................................................................................

 6. A to vább kép zés idõ pont ja:.........................................................................................................................................

 7. A to vább kép zés hely szí ne:.........................................................................................................................................

Az I. pont ban meg ne ve zett sze mély a II. pont ban sze rep lõ to vább kép zé sen részt vett, annak fel té te le it tel je sí tet te.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa”



2. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

Bejelentõlap a program továbbképzési jegyzékben való
megjelentetéséhez

A Bizottság által minõsített továbbképzési programnak a szociális ágazat irányításáért felelõs
minisztérium hivatalos lapjában való megjelenéséhez

 1. A to vább kép zé si prog ra mot in dí tó meg ne ve zé se, cí me:

 2. A prog ram cí me:

 3. A prog ram mi nõ sí té se ér vé nyes:

 4. A prog ram cél ja, tar tal ma:

 5. A prog ram cél cso port ja:

 6. A sze rez he tõ to vább kép zé si pont ér ték:

 7. A prog ram in dí tá sá nak ter ve zett idõ pont ja:

 8. A prog ram idõ tar ta ma (óra):

 9. A prog ram in dí tá sá nak ter ve zett hely szí ne:

10. A részt ve võ ál tal fi ze ten dõ rész vé te li díj:

11. A to vább kép zést szer ve zõ sze mély ne ve, te le fon szá ma:

12. A prog ram en ge dély szá ma:

13. A 28/1998. (VI. 17.) NM ren de let alap ján az egész ség ügyi 
    to vább kép zé si rend szer ben a prog ram en ge dély szá ma:

14. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let alap ján a pe da gó gus 
   to vább kép zé si rend szer ben a prog ram in dí tá si en ge dély szá ma:

15. A 48/2001. (XII. 29.) OM ren de let alap ján a fel nõtt kép zést foly ta tó
    in téz mé nyek rõl ve ze tett nyil ván tar tá si szám:

Meg jegy zés: A 13–15. pon tot csak ak kor kell ki töl te ni, ha a prog ram, illetve in téz mény ren del ke zik az adott
 engedély-, illetve nyil ván tar tá si szám mal.

Nyilatkozat

A táb lá zat 1. pont já ban meg ne ve zett szer ve zet ne vé ben ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok – a 9. és 10. pon tok ki vé te lé vel – a
mi nõ sí tett pá lyáz at tól nem tér nek el, a va ló ság nak meg fe lel nek.

Tu do má sul ve szem, hogy a kö zölt ada tok tól a szo ciá lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõ mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té rium 
hi va ta los lap já ban való meg je le nés után nem áll mó dunk ban el tér ni, illetve a ki kü szö böl he tet len vál to zá so kat (ame lyek
nem érint he tik az egy fõre jutó rész vé te li díj mér té két) elõ ze tesen kö te le sek va gyunk írás ban egyez tet ni az Or szá gos
Szo ciá lis és Gyer mek vé del mi To vább kép zé si és Szak vizs ga Bi zott ság Tit kár sá gá val.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa”
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3. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

Beszámoló

a megelõzõ évben indított továbbképzési programokról

(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)

1. A to vább kép zés re vo nat ko zó in for má ci ók

 To vább kép zés en ge dély szá ma: .......................................................................................................................................

 To vább kép zés címe:........................................................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ címe:........................................................................................................................................

 A to vább kép zést szer ve zõ sze mély neve, te le fon szá ma: ................................................................................................

 To vább kép zés akk re di tá ci ó já nak ér vé nyes sé gi ide je:.....................................................................................................

 A to vább kép zés kez dõ és záró idõ pont ja: .......................................................................................................................

A to vább kép zés hely szí ne: .............................................................................................................. (in téz mény neve)

...................................................................... (me gye) .................................................................................... (vá ros)

................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (ház szám)

2. A cél cso port ra vo nat ko zó in for má ci ók

2.1. A to vább kép zé sen részt ve võk szak te rü let sze rin ti össze té te le:

  Csa lád vé de lem, csa lád gon do zás fõ   Idõ sek szo ciá lis el lá tá sa fõ

  Gyer mek jó lé ti alap el lá tás fõ   Haj lék ta lan el lá tás fõ

  Gyer mek vé del mi szak el lá tás fõ   Fo gya té ko sok szo ciá lis el lá tá sa, 
  re ha bi li tá ci ó ja

fõ

  Pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek 
  szo ciá lis el lá tá sa

fõ   Egyéb, az elõ zõ szak te rü le tek be 
  nem be so rol ha tó

fõ

2.2. A to vább kép zé sen részt ve võk jel lem zõ en (kér jük a meg fe le lõt alá húz ni):

Egy in téz mény ben, szol gál ta tás ban dol goz nak

A szer ve zés hely szí nén, de kü lön bö zõ in téz mény ben, szol gál ta tás ban dol goz nak

A ré gió kü lön bö zõ in téz mé nye i ben, szol gál ta tá sa i ban dol goz nak

Az or szág kü lön bö zõ te rü le te in mû kö dõ in téz mé nyek ben, szol gál ta tá sok ban dol goz nak

3. A be szá mo ló to váb bi ré szé ben ma xi mum 2 ol dal ter je de lem ben rész le te sen fejt se ki az aláb bi a kat:

A ter ve zett te ma ti ka meg va ló sult-e a to vább kép zés so rán, és ha nem, mi volt az oka?

A vá lasz tott ok ta tá si mód szer al kal maz ha tó sá gá nak ta pasz ta la tai

A részt ve võk szak mai is me ret szint je

Több cél cso port rész vé te le ese tén az el té rõ mun ka kör ben/mun ka te rü le ten dol go zók együtt mû kö dé si szint je, kész sé ge

A to vább kép zés sel kap cso la tos ta pasz ta la tok összeg zé se (a részt ve võk ak ti vi tá sa, passzi vi tá sa, eset le ges prob lé mák
fel me rü lé se stb.), illetve az el vég zett elé ge dett ség-vizs gá lat össze sí tett ered mé nye.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

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

a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa
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A be szá mo lót min den meg szer ve zett, akk re di tált to vább kép zé si prog ram ról a to vább kép zés meg szer ve zé sét kö ve tõ év
feb ru ár 28-áig kell meg kül de ni a Tit kár ság cí mé re:

Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, 3100 Sal gó tar ján, Kos suth út 8.

1. szá mú mel lék let: A to vább kép zés el vég zé sé rõl iga zo lást ka pott részt ve võk név so ra, a ki adott iga zo lá sok sor -
számával, a részt ve võk mû kö dé si nyil ván tar tá si szá má val.

2. számú mel lék let: Az elé ge dett ség-vizs gá lat kér dõ íve
A be szá mo ló csak a mel lék le tek kel együtt fo gad ha tó el!”

4. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM ren de let hez

Bejelentõlap
a megelõzõ évben nem indított továbbképzési programról

1. A to vább kép zés re vo nat ko zó in for má ci ók

 To vább kép zés en ge dély szá ma: .......................................................................................................................................

 To vább kép zés címe:........................................................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

 To vább kép zést szer ve zõ címe:........................................................................................................................................

 A to vább kép zést szer ve zõ sze mély neve, te le fon szá ma: ................................................................................................

 To vább kép zés akk re di tá ci ó já nak ér vé nyes sé gi ide je:.....................................................................................................

2. A to vább kép zés el ma ra dá sá nak oka
(Kér jük fejt se ki, hogy a to vább kép zé si prog ram mi ért nem ke rült meg szer ve zés re!)

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

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

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

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

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

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hó nap ..... nap ján

P. H.

..........................................................................................
a to vább kép zés szer ve zõ jé nek cég sze rû alá írá sa”
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A Kormány
1129/2006. (XII. 25.) Korm.

h a t á r o z a t a

a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról

1. A Kor mány a ci gány ság tár sa dal mi hely ze té nek ja ví -
tá sá ra irá nyu ló kor mány za ti fel ada tok ha té ko nyabb el lá tá -
sa cél já ból, va la mint an nak ér de ké ben, hogy a ro mák tár -
sa dal mi in teg rá ci ó ja a jog al ko tás, il le tõ leg a cse lek vé si
prog ra mok ki dol go zá sa so rán ér vény re jut has son, Roma
In teg rá ci ós Ta ná csot (a továb biak ban:  Tanács) hoz lét re.

2. A Ta nács a Kor mány dön té se it elõ ké szí tõ konzul -
tatív, vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ tes tü let. E feladatkö rében

a) vé le ményt nyil vá nít a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó -
ját érin tõ sza bá lyo zá si és in téz ke dé si ja vas la tok ról, il le tõ -
leg a ha zai és nem zet kö zi je len té sek rõl, tá jé koz ta tók ról és
be szá mo lók ról;

b) köz re mû kö dik a ro mák tár sa dal mi hely ze té nek ja ví -
tá sát szol gá ló kor mány za ti stra té gia ki ala kí tá sá ban, a
 hazai, il let ve nem zet kö zi tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog -
ramok, cse lek vé si ter vek ki dol go zá sá ban, a tárgy ban ké szült
je len té sek, be szá mo lók el ké szí té sé ben;

c) a ro mák tár sa dal mi esély egyen lõ sé gé nek megvalósí -
tását elõ se gí tõ jog sza bály-mó do sí tá so kat, egyéb kor mány za ti
dön té se ket, új prog ra mo kat kez de mé nyez.

3. A Ta nács

a) el nö ke: a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter);

b) ál lan dó tag jai:

– az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,

– a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,

– a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,

– az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,

– a Kül ügy mi nisz té ri um,

– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,

– az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,

– az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,

– a Pénz ügy mi nisz té ri um

egy-egy – leg alább szak ál lam tit ká ri meg bí za tá sú – kép -
viselõje, va la mint

– az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat el nö ke,

– a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos
 állami fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs ál lam igaz ga tá si szerv
ve ze tõ je ál tal ki je lölt sze mély,

– a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs köz pon ti hi va tal veze -
tõje, to váb bá

– a roma kö zös sé gek kép vi se le tét el lá tó szer ve ze tek
 javaslatára a mi nisz ter ál tal 2 éves idõ tar tam ra fel kért hét
sze mély.

4. A Ta nács ülé sén ál lan dó meg hí vott ként ta nács ko zá si 
jog gal vesz részt

– a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si
biz to sa,

– az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság el nö ke,

– a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány Ku ra tó -
ri u má nak el nö ke, va la mint

– a Gand hi Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke.

5. A Ta nács mû köd te té sé vel össze füg gõ tit kár sági
 teendõket a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a to -
váb biak ban: mi nisz té ri um) lát ja el.

6. A Ta nács az ál ta la meg ha tá ro zott ügy rend és munka terv
sze rint ülé se zik.

7. A Ta nács tag ja i nak név so rát, ügy rend jét, munka -
tervét, va la mint ülé se i nek jegy zõ köny vét a mi nisz té ri um
hon lap ján köz zé te szi.

8. A Kor mány

a) fel hív ja a mi nisz te re ket és az egyéb köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek ve ze tõ it, hogy a ro mák tár sa dal mi in -
teg rá ci ó ját alap ve tõ en és köz vet le nül érin tõ kon cep ci ók,
prog ra mok, cse lek vé si vagy fej lesz té si ter vek, il let ve jog -
sza bá lyok és egyéb dön té sek elõ ké szí té se so rán biz to sít -
sák a Ta nács szá má ra a vé le mé nye zés és ja vas lat té tel le he -
tõ sé gét, to váb bá

b) fel ké ri a roma kö zös sé gek ér de ké ben mû kö dõ tár sa -
dal mi szer ve ze te ket, ala pít vá nyo kat, a tu do má nyos élet
kép vi se lõ it, va la mint a ci gány ki sebb sé gi önkormányza -
tokat, hogy kí sér jék fi gye lem mel és tá mo gas sák a Ta nács
 tevékenységét.

9. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
A ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Ci gány ügyi Tár ca kö zi Bi zott ság lét re ho zá sá ról
 szóló 1048/1999. (V. 5.) Korm. ha tá ro zat és az azt mó do sí tó
1196/2002. (XI. 16.) Korm. ha tá ro zat,

b) a Ro ma ügyi Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló 1140/2002. 
(VIII. 12.) Korm. ha tá ro zat,

c) az egyes kor mány ha tá ro za tok mó do sí tá sá ról  szóló
1069/2003. (VII. 18.) Korm. ha tá ro zat 1–2., va la mint
4. pont ja

ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

176 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 177 
 

Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési  
és Szakvizsga Bizottság 

k ö z l e m é n y e  
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit  

tartalmazó jegyzék kiadásáról 
 
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló - a 12/2006. 

(XII. 27.) SZMM rendelettel módosított - 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. §-ának (7) bekezdése alapján az Or-
szágos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság e közlemény mellékleteként kiadja a 
továbbképzési jegyzéket. A továbbképzési jegyzék letölthető az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet hon-
lapjáról is (www.nive.hu). 

A továbbképzési jegyzék megyék szerinti bontásban tartalmazza azokat a továbbképzéseket, amelyek: 

- 2006. november 15-étől minősítést szereztek, vagy 

- érvényes minősítéssel rendelkeznek és a szervező a továbbképzési programok indítási szándékát be-
jelentette. 

A megjelentetett továbbképzések a továbbképzési jegyzékben szereplő feltételek mellett a rendelet 4. §-ának  
(8) bekezdése alapján 2007. december 31-ig szervezhetők. 

 

Baranya megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

 
1.  A programot indító megnevezése: 

 
M - Studium Oktatásszervező Kft. 
7370 Sásd, Nagyvárad u. 17. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0123-05 
 A program címe: Az emberi és ellátotti jogokról 
 A program témája: A szociális szolgáltatások területén dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése és 

emberi és ellátotti jogokról. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, 

munkavezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Dombóvár, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Megyeri Tiborné, 72/475-112 
 A program engedélyszáma: T-01-007/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
   
2.  A programot indító megnevezése: 

 
M - Studium Oktatásszervező Kft. 
7370 Sásd, Nagyvárad u. 17. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0123-05 
 A program címe: A szociális foglalkoztatás helye és szerepe az értelmi fogyatékos embereket ellátó 

intézményben 
 A program témája: A szociális foglalkoztatással kapcsolatos általános és speciális ismeretek átadása, 

tájékoztatásnyújtás, és kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása a területen dol-
gozó szakemberek számára. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, pedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, fog-
lalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Dombóvár, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Megyeri Tiborné, 72/475-112 
 A program engedélyszáma: T-01-008/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
   
3.  A programot indító megnevezése: 

 
M - Studium Oktatásszervező Kft. 
7370 Sásd, Nagyvárad u. 17. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0123-05 
 A program címe: Pályázatkészítési ismeretek szociális szakembereknek 
 A program témája: Pályázatírás, lebonyolítás és elszámolás alapismeretei a szociális szolgáltatások 

területén dolgozó szakemberek számára. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Dombóvár, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Megyeri Tiborné, 72/475-112 
 A program engedélyszáma: T-01-009/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

4.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0028-04 
 A program címe: Mentálhigiéné - a lelki egészség védelme és fejlesztése - elméletben és gyakor-

latban 
 A program témája: Olyan ismeretekkel és stratégiákkal ellátni a továbbképzésben résztvevő személyeket, 

akik képesek saját problémamegoldó, konfliktuskezelő és megküzdési stratégiáikkal 
szembenézni, feltárni azok erősségeit és gyengeségeit. Az elsajátított ismeretek 
birtokában képessé válnak pszichológiái kultúrájuk emelésére, környezetük fej-
lesztésére és ezáltal önmaguk és kliensük életminőségének biztosítására. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Siófok, Dombóvár, Baranya, Somogy, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gali Zoltánné Németh Eszter, 72/314-667 
 A program engedélyszáma: T-01-024/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

5.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0028-04 
 A program címe: Belső auditorképzés a szociális ellátórendszerben 
 A program témája: Megismertetjük a résztvevőkkel az intézményükön belül végezhető belső auditok 

elméleti és gyakorlati módszertanát. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, május, április, október, június, november, március, augusztus 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Budapest, Szeged, Kaposvár, Baranya, Csongrád, Pest, Somogy megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Mikli Éva, 72/314-667 
 A program engedélyszáma: T-01-025/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

6.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0028-04 
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 A program címe: A demens betegek ápolása - gondozása, foglalkoztatása, rehabilitációja, és azok 

specifikumai az adekvát ellátásuk érdekében 
 A program témája: A jogszabályi változások értelmében kötelezően megvalósítandó differenciálás 

érdekében olyan ismeretek átadása a demens betegek gondozását végző szakem-
berek részére, melynek birtokában képesek lesznek életminőséget javítani, a jövő 
elvárásainak megfelelni. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, augusztus, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Barcs, Dombóvár, Baranya, Tolna, Somogy megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gali Zoltánné Németh Eszter, 72/314-667 
 A program engedélyszáma: T-01-034/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

7.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0028-04 
 A program címe: A haldokló betegek méltóságteljes ápolása és az ápolásukat végző szakemberek 

segítése a halál elfogadásában és feldolgozásában 
 A program témája: Az időskorúakat ellátó intézményekben a mindennapi élet része az elmúlás, a 

halál. Ennek elfogadása, feldolgozása nem könnyű feladat és a figyelem sem 
irányul rá. A szakdolgozókat olyan ismeretekkel kell ellátni, melyek birtokában 
képessé válnak a halál emberivé szelídítésére. A halállal szembe kell nézni, és fel 
kell készülni rá mind a betegnek, mind a segítő személyzetnek egyaránt. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, augusztus, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Dombóvár, Siófok, Baranya, Somogy, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gali Zoltánné Németh Eszter, 72/314-667 
 A program engedélyszáma: T-01-035/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

8.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0028-04 
 A program címe: A minőségfejlesztés alapjai a szociális szektorban 
 A program témája: Megismertetjük a résztvevőkkel a minőségfejlesztés alapismereteit, képessé tesszük 

őket arra, hogy a saját intézményükön belül működtetni tudjanak egy rendszert a 
szervezeti sajátosságaik figyelembe vételével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, május, június, szeptember, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Szekszárd, Barcs, Budapest, Baranya, Pest, Somogy, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Mikli Éva, 72/314-667 
 A program engedélyszáma: T-01-036/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

9.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0028-04 
 A program címe: „Egyéni karrier vagy csoportmunka?” A csoportmunka jellemzői, a csoportvezetés 

módszertana és alkalmazásának lehetőségei a szociális intézményekben 
 A program témája: A továbbképzés célja rendezni a csoportvezetési ismereteket, tudatosítani a cso-

portépítés fejlődési szakaszait, az egyes szakaszokban szükséges csoportvezetői 
feladatokat. Megismerkedni a csoportszerepekkel, a csoportmunka során alkal-
mazható technikákkal, módszerekkel, a tapasztalva tanulás formájában. Össze-
gyűjteni a leghasznosabb csoportvezetői technikákat. 
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 A program célcsoportja: családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, gyermek-

felügyelő, szociális gondozó, ápoló, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, foglalkoz-
tatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, bölcsődei vezető, csoportvezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, május, október, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Szeged, Baja, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Mikli Éva, 72/314-667 
 A program engedélyszáma: T-01-038/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

10.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Háló Egyesület 
7621 Pécs, Kazinczy u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0143-04 
 A program címe: Mediátor felkészítő tréning 
 A program témája: A képzésen részvevők képesek legyenek felismerni, hogy az adott konfliktushely-

zetben alkalmazható-e a mediáció és annak mely formája vezet eredményre. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, 

pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógytornász, mozgás terapeuta, fog-
lalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: negyedévente, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya megye, Dél-Dunántúl 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Rideg Lászlóné, 72/222-857 
 A program engedélyszáma: T-01-040/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
17615-1/2006 

11.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Háló Egyesület 
7621 Pécs, Kazinczy u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0143-04 
 A program címe: Konfliktuskezelés és 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: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Sellye, Sikonda, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Rideg Lászlóné, 72/222-857 
 A program engedélyszáma: T-01-041/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
17616-1/2006 

12.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0004-02 
 A program címe: Amit mindenkinek tudni kell - az újraélesztés korszerű elmélete és gyakorlata 
 A program témája: A hirtelen rosszullét az életben mindenütt előforduló esemény. A személyes szolgál-

tatást, segítséget nyújtó munkatársak sokszor tehetetlenül állnak ilyenkor. Az idejében 
elkezdett segítség életmentő. Ez az újraélesztés. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500 
 A program engedélyszáma: T-01-142/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

4299-1/2005 
 

13.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0004-02 
 A program címe: Amit a minőségügyről tudni kell és érdemes - minőségügy a személyes szolgáltatást 

nyújtó rendszerekben 
 A program témája: A minőségügyi gondolkodás élményét kívánjuk elindítani, hogy a minőségbiztosí-

tást ne a szükséges rossznak, hanem a szolgáltatást nyújtók jó segítőjének tapasz-
talják meg a szociális szférában dolgozók. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500 
 A program engedélyszáma: T-01-143/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

14.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0004-02 
 A program címe: Munkahigiénés, a nosocomiális ártalmakkal kapcsolatos továbbképzés. A szociális 

gondozásában/ápolásában, a kliensek/gondozottak ellátását segítő és az ellátók 
önegészség-védelmét szolgáló multidiszciplináris kurzus 

 A program témája: A résztvevő munkakultúrájával összefüggő ismeretének bővítése, a gondozás/ápolás 
testközeli, komplex tevékenységének napi megvalósításában. Kórházhigiéné - noso-
comiális ártalom, önegészség, -balesetvédelem. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500 
 A program engedélyszáma: T-01-144/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
17520-1/2005 

15.  A programot indító megnevezése: 
 

KSZI Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0072-05 
 A program címe: Különleges problémákkal küszködő, másképpen fejlődő gyermekekkel való bánás-

mód, korai fejlesztés lehetőségei a bölcsődében 
 A program témája: Bölcsődében dolgozó (0-3 éves korú) kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek minőségi, 

szakmai munkájuk támogatásának emelése, az eltérő fejlődésű gyerekekkel való 
egyéni bánásmód módszerei. 

 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónő, szakgondozónő, csecsemő- és kisgyermekgondozó 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Mohács 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyimesiné Szentgyörgyvári Éva, 30/575-9644 
 A program engedélyszáma: T-01-156/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

16.  A programot indító megnevezése: 
 

KSZI Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0072-05 
 A program címe: Roma gyermekek nevelése interkultúrális környezetben - optimalizált feltételek 

biztosításával 
 A program témája: A szociális, oktatási és egészségügyi ágazatban dolgozó, roma kisgyermekekkel is 

foglalkozó munkatársak hatékonyabb munkavégzését biztosító -intra-, és extra-
pszichés-változások előhívása, az elfogadás és együttműködés fejlesztésével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, október 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Paks, Kaposvár 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csonka Anna, 72/538-055 
 A program engedélyszáma: T-01-158/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

17.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Háló Egyesület 
7621 Pécs, Kazinczy u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0143-04 
 A program címe: A hospice szellemiség. Hospice - palliatív ellátási ismeretek a személyes gondos-

kodást végző személyek számára 
 A program témája: A résztvevővel megismertetni a hospice szellemiséget, hogy segítséget tudjon adni 

a gyógyíthatatlan, halálközeli állapotban levő betegnek az életminőség megőrzé-
sében, és támasza legyen az érzelmi mikroklímát alkotó társaknak a gyászban. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Rideg Lászlóné, 30/927-5949 
 A program engedélyszáma: T-01-161/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

18.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0014-04 
 A program címe: Ellátottjog, betegjog, az ellátók jogai, önvédelme, jogszabályváltozás a munka-

vállalók körében 
 A program témája: Kliens- beteg érdekében az ellátott jogi és betegjogi ismeretek megismertetése, az 

ellátók jogainak a megismertetése, önvédelmi lehetőségek bemutatása - a jogok 
érvényesülésének elősegítése a szolgáltatásban és a munkavállalással kapcsolatban. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/536-476 
 A program engedélyszáma: T-01-117/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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19.  A programot indító megnevezése: 

 
Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0014-04 
 A program címe: Veszteségeink nyereségeink - a gondozási ápolási tevékenységet folytatók gyász-

munkájának segítése 
 A program témája: A cél normalizálni a gyászt, biztonságosabban átélhetővé tenni azt, a segítő fog-

lalkozásúak körében. A gyásztanácsadó által kontrollált csoportfoglalkozás enyhíti a 
stresszt és a fájdalmat. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/536-476 
 A program engedélyszáma: T-01-118/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

20.  A programot indító megnevezése: 
 

Valahol Európában Társadalompolitikai Társaság Közhasznú Alapítvány 
7621 Pécs, Jókai tér 7. 

 A program címe: Stábépítés - stábfejlesztés 
 A program témája: A tréning konkrét munkahelyi stáboknak szól. Célja, hogy segítséget nyújtson azon 

szervezeteknek, amelyek életében változás történik a stáb összetétele vagy az eredeti 
célok változása, esetleg ezekkel összefüggésben új projekt indítása okán. A tréning 
során az új/változó stáb és vagy az új/változó célok összehangolása, a stáb munka-
hatékonyságának megalapozása történik: az elköteleződés és a motiváció kialaku-
lásának elősegítése, a közös munka kereteinek, szabályainak felállítása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Farkas Éva, 30/747-8845 
 A program engedélyszáma: S-01-020/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

21.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 
7621 Pécs, Mária u. 5-7. 

 A program címe: „Gyermeknyelven is lehet” A hatékony kommunikáció lehetőségei a bölcsődében és 
a csecsemőotthonban, gyermekjóléti intézményekben 

 A program témája: A hiteles kommunikáció megnyílvánulásai a gyermeki kommunikációban. Hogyan 
kommunikáljunk a gyermekkel hatékonyan? A kapcsolatteremtés kommunikációs 
szabályainak tudatosítása. 

 A program célcsoportja: gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni lakásotthoni nevelő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, március, május 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Mikli Éva, 72/511-940 
 A program engedélyszáma: S-01-036/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

22.  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: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 1. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Várkonyiné Kárpáti Angéla, 72/311-206, 72/532-398 
 A program engedélyszáma: S-01-073/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

23.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécs Megyei Jogú Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
7632 Pécs, Anikó u. 5. 

 A program címe: IV. Gyermekvédelmi Konferencia -  „A problémákról őszintén” 
 A program témája: A család funkcióváltása, diszfunkcionális működése, a családi támogató rendszerek 

kompenzációs szerepe a korai kötődés és a válás tekintetében 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 16-17. 
 A program időtartama: 13 előadás 
 A program indításának helyszíne: Pécs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálmándy - Pap Ágnes, 72/549-302 
 A program engedélyszáma: K-01-068/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

24.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécs Megyei Jogú Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
7632 Pécs, Anikó u. 5. 

 A program címe: Merre tart a szociális munka? 
 A program témája: A családsegítő szolgálatokban folyó szakmai munka arculatváltása (együttműködés, 

motiváció) és a feladatellátás egyes formái (adósságkezelés, aktív korú nem fog-
lalkoztatottakkal való együttműködés) a helyi sajátosságok tükrében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 27. 
 A program időtartama: 10 előadás 
 A program indításának helyszíne: Pécs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 3 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálmándy - Pap Ágnes, 72/549-302 
 A program engedélyszáma: K-01-081/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

25.  A programot indító megnevezése: 
 

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. 
7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 20. 

 A program címe: Szükségletalapú szolgáltatás - tervezés módszertana és gyakorlata 
 A program témája: A térségek jellegzetességeihez illeszkedő, az állampolgárok szükségleteire alapozott 

szociális szolgáltatások szervezése és fejlesztése: elérhető, hozzáférhető és egységes 
szolgáltatási protokollokon nyugvó szolgáltatások biztosítása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 14. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyurokné dr. Bódi Csilla, 72/514-100 
 A program engedélyszáma: K-01-090/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

26.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

 A program címe: Szakmai Nap: Ápolók Nemzetközi Napja 
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 A program témája: Az Ápolók Nemzetközi Napjának megünneplésére összeállított szakmai program. 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Emlék-oklevelek ünnepélyes átadása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 9 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500 
 A program engedélyszáma: K-01-113/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

27.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

 A program címe: 2007 Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékéve - Erzsébet napi szakmai ünnepi emlékülés 
 A program témája: 2007 évet Árpád-házi Szent Erzsébet emlékévének nyilvánították. A EU szolidaritás 

magyar nemzetközi alakja ünnepi ülés keretében tisztelgünk előtte. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. november 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Pécs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500 
 A program engedélyszáma: K-01-114/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

28.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem 
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

 A program címe: Szakmai nap: Kapcsolatteremtés a kommunikációs nehézségekkel küszködő 
klienssel/pácienssel 

 A program témája: Hozzájárulni az emberek közötti kapcsolatok sikerességéhez, fejlesztéséhez. Segítség 
adás az emberre figyelés művészetének megtanulásához. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 9 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: II. negyedév, igény szerint 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Pécs, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500 
 A program engedélyszáma: K-01-115/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

29.  A programot indító megnevezése: 
 

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-, Foglalkoztató Közalapítvány 
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. 

 A program címe: A reintegrációs esélyek komplex, közösségi szemléletű megközelítése 
 A program témája: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársainak komplex, közösségi 

szemléletű képzése speciális hátrányos helyzetű csoportok (szenvedélybetegek, hozzá-
tartozóik) reintegrációs esélyeinek növelése érdekében. 

 A program célcsoportja: gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban dolgozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 1., február 1. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Szemelyácz János, 72/315-083 
 A program engedélyszáma: M-01-016/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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30.  A programot indító megnevezése: 

 
Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat 
Gyógyító-, Foglalkoztató Közalapítvány 
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. 

 A program címe: Szakmai műhely szenvedélybetegek alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő 
ellátása tárgyköréből 

 A program témája: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítése segítő foglalkozásúak számára, 
amely elősegíti a szenvedélybetegek illetve pszicho - aktív szerhasználók ellátá-
sában megjelenő ártalomcsökkentő tevékenység végzését. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, augusztus 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Baranya megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Szemelyácz János, 72/315-083 
 A program engedélyszáma: M-01-025/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

31.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécs Megyei Jogú Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
7632 Pécs, Anikó u. 5. 

 A program címe: Pécsi Gyermekvédelmi Szakmai műhely 
 A program témája: A megyében dolgozó gyermekjóléti szolgálatos munkatársak napi gyakorlatában 

felmerülő dilemmák és a gyermekvédelemhez kapcsolódó aktualitások megvitatása 
- szakmaközi egyeztetés a meghívottak és a témában kompetens más szakemberek 
közreműködésével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 27. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Pécs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálmándy - Pap Ágnes, 72/549-302 
 A program engedélyszáma: M-01-078/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Bács-Kiskun megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

32.  A programot indító megnevezése: 
 

Bác-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona 
Módszertani Intézménye 
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0044-05 
 A program címe: Időskorúak ellátása - a geriátria aktuális kérdései 
 A program témája: A geriátria kérdéskörében is születnek újabb tudományos és kutatási eredmények. 

Szükségesnek tartjuk az ismeretek fejlesztését, a különböző gyakorlati tapasztalatok 
bemutatását és a konzultációt. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, június, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Bácsborsód, Kaskantyú, Bács-Kiskun megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bari József, 79/551-250 
 A program engedélyszáma: T-02-012/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

33.  A programot indító megnevezése: 
 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona 
Módszertani Intézménye 
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0044-05 



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 187 
 
 A program címe: Kreativitás a szellemi - kulturális és szórakoztató foglalkozásokban 
 A program témája: A szociális intézményekben a foglalkozások tárgyi, anyagi feltételei az utóbbi 

években nem bővültek, így a foglalkoztatók kreativitása egyre nagyobb szerephez jut. 
E készség fejlesztését, bővítését kívánjuk elérni. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, június, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Bácsborsód, Gara, Bács-Kiskun megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bari József, 79/551-250 
 A program engedélyszáma: T-02-013/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

34.  A programot indító megnevezése: 
 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona 
Módszertani Intézménye 
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0044-05 
 A program címe: Továbbképzés alapszolgáltatásban dolgozó szakember számára 
 A program témája: A szakmai továbbképzés tematikája azon problémák köré épül, amelyekben az 

alapszolgáltatás dolgozója egyéni munkavégzés során kerülhet és felelős döntést 
kell hoznia. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, július, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Bácsborsód, Kaskantyú, Bács-Kiskun megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bari József, 79/551-250 
 A program engedélyszáma: T-02-014/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

35.  A programot indító megnevezése: 
 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona 
Módszertani Intézménye 
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0044-05 
 A program címe: Sürgősségi ellátás bentlakásos intézményekben 
 A program témája: Az életet veszélyeztető vagy gyors állapotromláshoz vezető folyamatok tüneteinek 

felismerése és befolyásolása, a meglévő szaktudás frissítése és gyakorlása, ismeret-
frissítés, gyakorlati jártasság fokozása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, május, szeptember 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Bácsborsód 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bari József, 79/551-262 
 A program engedélyszáma: T-02-046/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

36.  A programot indító megnevezése: 
 

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium 
6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0119-05 
 A program címe: A család 
 A program témája: A családokat érintő kritikus életesemények és azok megoldási lehetőségei. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Kecskemét 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss-Szabóné Petri Zsuzsanna, 76/492-104 
 A program engedélyszáma: T-02-098/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

37.  A programot indító megnevezése: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Margaréta Otthon 
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. 

 A program címe: Kommunikáció tréning segítőknek 
 A program témája: Kommunikációs készségek fejlesztése, saját verbális és nonverbális kommuniká-

ciónak a megismerése, asszertív kommunikációs stílus elsajátítása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Kecskemét, Kiskunfélegyháza, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 300 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Édl Erzsébet, 76/492-287 
 A program engedélyszáma: S-02-010/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

38.  A programot indító megnevezése: 
 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona 
Módszertani Intézménye 
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9. 

 A program címe: Konfliktusok kezelése szociális intézményekben 
 A program témája: Ellátott - ellátott, ellátó - ellátó közötti konfliktusok lehetséges forrásai, a konfliktusok 

kialakulásának és folyamatának törvényszerűségeinek áttekintése, illetve megoldási 
lehetőségeinek gyakorlása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, június 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Bácsborsód, Kaskantyú, Bács-Kiskun megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bari József, 79/551-250 
 A program engedélyszáma: S-02-041/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

39.  A programot indító megnevezése: 
 

Mental Team BT 
6034 Helvécia, Óvoda u. 28. 

 A program címe: Segítő területen dolgozók lelki egészségvédelme, különös tekintettel a kiégési 
szindróma megelőzésére 

 A program témája: Hazánkban a különféle segítő szakmákban, munkahelyeken dolgozó munkatársak 
egyre inkább túlterheltek, és emiatt egyre nagyobb a kiégés veszélye. Ezt a fajta 
szakmai ártalmat próbálja a továbbképzés megelőzni. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Kecskemét, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Polacsek Lajos, 70/550-8676 
 A program engedélyszáma: S-02-033/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

40.  A programot indító megnevezése: 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Margaréta Otthona 
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a szociális szférában dolgozóknak 
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 A program témája: Egy-egy klienscsoport esetének megbeszélése, helyzetének feltérképezése. Kreatív, 

hatékony esetvezetés elősegítése az esetgazda érzelmi terheinek a csökkentésére. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 26 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 400 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Édl Erzsébet, 76/492-287 
 A program engedélyszáma: S-02-047/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

41.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szuper-
vizori Intézet 
6000 Kecskemét, Festő u. 2/a. 

 A program címe: Kötelező továbbképzés? - Tájékozódás és saját élmény szerzése a szakmai fejlődés 
személyiségfejlesztés formáiról 

 A program témája: Az élethosszig tartó tanulás átgondolásához és a képzési kötelezettség teljesítéséhez 
kívánunk elméleti és saját élményen alapuló gyakorlati útmutatót adni, a személyes 
gondoskodást végző szakembereknek. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 8-9., október 5-6. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Kecskemét, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tóth János, 76/327-086 
 A program engedélyszáma: K-02-064/2006 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Szakmai műhely 

42.  A programot indító megnevezése: 
 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

 A program címe: Érzelem, szorongás, szocializáció a bölcsődében 
 A program témája: Tudásanyag bővítése, probléma megoldó képesség fejlesztése, szocializáció meg-

segítése valamint a szülőkkel való minőségi, partneri viszony kialakításának meg-
ismertetése. 

 A program célcsoportja: bölcsődei szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 9., április 27., június 29., szeptember 27., október 19., október 26. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Kecskemét, Bács-Kiskun megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gavaldi Istvánné, 76/514-000 
 A program engedélyszáma: M-02-003/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

43.  A programot indító megnevezése: 
 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

 A program címe: Módszertani tudás bővítése az irodalmi és zenei anyag bemutatásával és megis-
mertetésével a bölcsődei gondozók részére 

 A program témája: Ismeretek bővítése, kreativitás fejlesztése, a gyakorlati munka színesebbé tétele. 
 A program célcsoportja: bölcsődei szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 12., március 23., május 25., június 22., október 12., november 21. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Kecskemét, Bács-Kiskun megye 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gavaldi Istvánné, 76/514-000 
 A program engedélyszáma: M-02-004/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Békés megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

44.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megyei Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0029-05 
 A program címe: Az idősek mobilizálása - 40 órás alapszintű továbbképzés 
 A program témája: Az ápolók mozgásrendszerét, elsősorban a gerincét érintő kockázati tényezők 

kivédése a kézi erővel történő emelés, ellátás rendszerében az ápolás és gondozás 
területén és ez által az idős emberek önállóságának megőrzése, illetve aktivitásának 
növelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tamás Viktória, 66/530-229 
 A program engedélyszáma: T-03-142/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

45.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. 

 A program címe: Elfáradtunk?! - Elfásultunk?! 
 A program témája: Kiégés megelőzése - önismeret fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás 

munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Gyula 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dolozim Emese, 66/561-370 
 A program engedélyszáma: S-03-017/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

46.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: „2+2=5” - Csapatépítő tréning - együttműködési készség fejlesztése - a szociális 
területen működő szervezetek részére 

 A program témája: A szervezeten belüli hatékonyság fejlesztése. A tréning résztvevői életszerű helyze-
teken keresztül megtanulhatják, hogyan dolgozhatnak együtt sikeresen, eredmé-
nyesen, hatékonyan, a már működő csoportok hogyan, miként növelhetik eredmé-
nyességüket, hatékonyságukat. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Uhrin Kinga, 66/530-229 
 A program engedélyszáma: S-03-067/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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47.  A programot indító megnevezése: 

 
Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: Mi a segítség? - Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás 
 A program témája: A megváltozott munkaképességű ellátottak rehabilitációjához, szükséges pszicho-

lógiai alapismeretek, szakmai készségek fejlesztése a személyközpontú segítés 
hatékonyságának növelése érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 31 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Uhrin Kinga, 66/530-229 
 A program engedélyszáma: S-03-068/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

48.  A programot indító megnevezése: 
 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde 
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4. 

 A program címe: Kommunikáció a bölcsődében, konfliktuskezelés 
 A program témája: A kommunikációról. Az asszertivitásról. Kommunikáció a konfliktusban. A böl-

csődei szakemberek kommunikációs készségének, képességének fejlesztése, haté-
konyság fokozása. 

 A program célcsoportja: bölcsődei szakemberek, CSANA-munkatársak 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bogár Éva, 66/445-183 
 A program engedélyszáma: S-03-081/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

49.  A programot indító megnevezése: 
 

SZIME Békés Megyei Tagozata 
5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. 

 A program címe: SZIME IX. Kongresszusa Mottó: Érdek - Érték - Érzelem 
 A program témája: Hazai és nemzetközi értékközvetítés. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. augusztus 22-24. 
 A program időtartama: 20 előadás 
 A program indításának helyszíne: Gyula 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bagyinszki Zoltánné, 66/561-370 
 A program engedélyszáma: K-03-034/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

50.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: A snoezelen terápia alkalmazása Hollandiában és intézményünkben. Módszerek, 
feltételek, gyakorlati tapasztalatok 

 A program témája: A snoezelen terápia alkalmazási területeinek, módjának bemutatása Holland 
tanulmányút és intézményünk tapasztalatai alapján. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, 
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor, 
gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
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 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba, Békés megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sziszák Katalin, 66/530-220 
 A program engedélyszáma: K-03-110/2006 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Szakmai műhely 

51.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: Kríziskezelés lehetőségei az értelmileg akadályozott felnőttek esetében 
 A program témája: Az értelmileg akadályozott felnőttek mindennapjaiban előforduló krízisek preven-

ciójának, intervenciójának, rehabilitációjának lehetőségeit tárja fel. 
 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 

munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, utógon-
dozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba, Békés megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Matterny Ildikó, 66/530-220 
 A program engedélyszáma: M-03-109/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

52.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: A szociális területen dolgozó mentálhigiénés és foglalkoztatási feladatokat ellátó 
szakemberek szakmai műhelye 

 A program témája: Az ellátottak életét érintő pozitív és negatív valtozások valamint ezek hatásainak 
feldolgozása a mentálhigiéné és a foglalkoztatás módszereivel. 

 A program célcsoportja: klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglal-
koztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba, Békés megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Uhrin Kinga, 66/530-220 
 A program engedélyszáma: M-03-110/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

53.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: „A szociális alapszolgáltatások aktuális kérdései” - szakmai műhely 
 A program témája: Szociális alapszolgáltatásban dolgozók szakmai műhelye. A szakmai felkészült-

séget aktualizáló - segítő műhelymunka. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba, Békés megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kresák Anna, 66/530-220 
 A program engedélyszáma: M-03-116/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

54.  A programot indító megnevezése: 
 

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 

 A program címe: Szociális foglalkoztatás aktuális kérdései - szakmai műhely 
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 A program témája: Szociális foglalkoztatásban érintett dolgozók szakmai műhelye. A megújuló szakmai 

felkészültséget segítő műhelymunka. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Békéscsaba, Békés megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kresák Anna, 66/530-220 
 A program engedélyszáma: M-03-117/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

55.  A programot indító megnevezése: 
 

KARRINA Szakképző Iskola 
3532 Miskolc, Tátra út 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0018-03 
 A program címe: Mentálhigiéne komplex segítő szerepe, a szociális ellátási ágazat területei 
 A program témája: Olyan mentálhigiénés ismeret nyújtása, amely segíti a résztvevőt abban, hogy 

ismerje, értse, s alkalmazza annak módszereit segítő munkáját erősítése, a gondozottak 
életfolyamatában kialakuló „hétköznapi” másságokhoz való viszonyulása során. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vályi - Nagy Ibolya, 46/533-533, 30/958-0079 
 A program engedélyszáma: T-04-006/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

56.  A programot indító megnevezése: 
 

KARRINA Szakképző Iskola 
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0013-05 
 A program címe: Alapfokú jelnyelvi kommunikáció 
 A program témája: A hallássérült, siket személyek esélyegyenlőségének javítása, a társadalmi életben 

a biztos eligazodás segítése, a társas kapcsolatok elősegítése az épekkel a jelnyelvi 
kommunikáció ismerete elsajátítása révén. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Hajdúböszörmény, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó, 46/533-533 
 A program engedélyszáma: T-04-094/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

57.  A programot indító megnevezése: 
 

KARRINA Szakképző Iskola 
3532 Miskolc, Tátra u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0013-05 
 A program címe: Középfokú jelnyelvi kommunikáció 
 A program témája: A hallássérült, siket személyek esélyegyenlőségének javítása, a társadalmi életben 

a biztos eligazodás segítése, a társas kapcsolatok elősegítése az épekkel a jelnyelvi 
kommunikáció ismerete elsajátítása révén. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február 
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 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Hajdúböszörmény, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó, 46/533-533 
 A program engedélyszáma: T-04-096/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

58.  A programot indító megnevezése: 
 

Karrina Szakképző Iskola 
3532 Miskolc, Tátra út 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0018-03 
 A program címe: Idősödés-időskor mentálhigiénés szemléletű megközelítése 
 A program témája: Olyan ismeret nyújtása, amely segíti a résztvevőt abban, hogy értse, s közvetíteni 

tudja az öregedés-öregség mentálhigiénés, illetve a pszichogeriátriai folyamatát. 
Továbbá elősegítse, az ezekhez való mentálhigiénés szemléletű viszonyulást. 

 A program célcsoportja: idősek szociális ellátásával foglalkozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079 
 A program engedélyszáma: T-04-005/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

59.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc, Egyetemváros 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0029-06 
 A program címe: Bűnmegelőzési alapismeretek gyermekotthoni nevelők, gyermekvédelmi asszisz-

tensek, gyermekfelügyelők részére 
 A program témája: A gyermekotthonban dolgozó nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfel-

ügyelők részére alapvető bűnmegelőzési ismeretekkel való megismertetése különös 
tekintettel a gyermekkori-fiatalkori bűnözésre. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302/19 
 A program engedélyszáma: T-04-034/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

60.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc, Egyetemváros 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0029-06 
 A program címe: Drogprevenció alapvető kérdései gyermekotthoni nevelők, gyermekvédelmi asszisz-

tensek és gyermekfelügyelők részére 
 A program témája: A gyermekotthonban dolgozó pedagógusokkal, gyermekfelügyelőkkel, gyermek-

védelmi asszisztensekkel megismertetni a kábítószerek felismerhetőségét, tüneteit, 
a megelőzés lehetőségeit, módszereit, eszközeit. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302/19 
 A program engedélyszáma: T-04-035/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

61.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc, Egyetemváros 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0018-02 
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 A program címe: Az alapszolgáltatások megszervezésének jogszabályi, társadalmi és szakmai keretei 
 A program témája: A képzés célja, a szociális alapszolgáltatások területén tevékenykedő szakemberek 

jogszabályi és speciális szakmai ismereteinek az aktuális elvárásokhoz történő 
adaptálása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, szeptember, október 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Heidl Beáta, 20/489-9583 
 A program engedélyszáma: T-04-121/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

62.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Egyetem 
3515 Miskolc, Egyetemváros 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0029-06 
 A program címe: A szülőpótló nevelés pszichológiai sajátosságai 
 A program témája: A szülőpótló nevelés pszichológiai sajátosságainak, a nevelő és a gyerek között 

kapcsolat jellegzetességeinek elméleti és gyakorlati bemutatása, különös tekintettel a 
gyermekotthoni, lakásotthoni, nevelőszülői ellátásra. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302/19 
 A program engedélyszáma: T-04-122/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

63.  A programot indító megnevezése: 
 

KARRINA Szakképző Iskola 
3532 Miskolc, Tátra út 2. 

 Felnőttképzési 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 mai elméletet és gyakorlatot. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 15., október 15., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Farkasné Borza Éva, 46/533-532 
 A program engedélyszáma: T-04-057/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
 

2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

64.  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 mentálhigiénés alapismereteinek kialakítása, elmélyítése. Személyes 

és hivatásbeli készségeik fejlesztése, személyes aktív - részvételű, saját élményű eset-
megbeszélő csoportokon. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Vályi - Nagy Ibolya, 30/958-0079 
 A program engedélyszáma: S-04-011/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

65.  A programot indító megnevezése: 
 

KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti Társaság 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37. 

 A program címe: „Én és a MÁSSÁG” szakmai személyiséget fejlesztő mentálhigiénés továbbképzés 
 A program témája: A szociális segítők kompetenciájának fejlődése érdekében olyan mentálhigiénés 

ismeret, saját élmény nyújtása, amely erősíti mentálhigiénés szemléletüket, s a 
szociális ellátásban jelentkező mentálhigiénés problémák iránti érzékenységüket. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vályi - Nagy Ibolya, 30/958-0079 
 A program engedélyszáma: S-04-013/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

66.  A programot indító megnevezése: 
 

DOFIA Oktatási és Tanácsadó Bt. 
3533 Miskolc, Olvasztár u. 25. 

 A program címe: 30 órás szupervízió szociális szakembereknek 
 A program témája: A szupervízió során, a szociális területen, személyes gondoskodást végző emberek 

szakmai személyiségfejlesztése történik. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szentkatolnay Miklós, 46/379-902 
 A program engedélyszáma: S-04-022/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

67.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ 
3529 Miskolc, Budai J. u. 4. 

 A program címe: Burn - out tréning 
 A program témája: A szociális szférában dolgozó szakemberek személyiségének karbantartása, a 

fluktuáció csökkentése. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, 

szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, örökbefogadási tanácsadó, 
utógondozó, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Kéked 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sándor - Lenkei Aida, 46/562-486 
 A program engedélyszáma: S-04-078/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

68.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 
3529 Miskolc, Budai József u. 4. 

 A program címe: „Együtt a megoldás útján” Konferencia a beilleszkedést segítő programról, az 
adósságkezelési szolgáltatásról és gyermekjóléti munkáról 
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 A program témája: Rendszeres szociális segélyezettekkel való kapcsolattartásban, adósságkezelési- és 

gyermekjóléti szolgáltatásban tevékenykedő szakemberek munkájának hatékony 
szakmai segítése, gyakorlati tapasztalatok átadása, a gyermekvédelmi alap és 
szakellátás együttműködésének elősegítése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 8 előadás 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vajdáné Homovics Dóra, 46/562-276 
 A program engedélyszáma: K-04-060/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

69.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani 
Gyermekotthon 
3515 Miskolc, Egyetem u. 1. 

 A program címe: „Lara Croft” jelenség, avagy a leányok bűnözéséről 
 A program témája: Bemutatni a leány (női) bűnelkövetéseket, a megelőzés sajátos módszereit, esz-

közeit hazai és nemzetközi összehasonlításban, gyakorlati esetek ismertetésével. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Hajdúnánás, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302 
 A program engedélyszáma: K-04-089/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hazai vagy külföldi tanulmányút 

70.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 
3529 Miskolc, Budai József u. 4. 

 A program címe: Utazás egy szerzetessel 
 A program témája: A segítő szakemberek szemléletformálása, a romániai szociális és gyermekvédelmi 

rendszer megismerése, feltérképezése, határon túli civil és alternatív munkamód-
szerek megtapasztalása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. ősz 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Miskolc-Déva-Szászfa-Kolozsvár-Miskolc 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sándor - Lenkei Aida, 46/652-276 
 A program engedélyszáma: U-04-004/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

71.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 
3529 Miskolc, Budai József u. 4. 

 A program címe: Lépjünk együtt! (?) 
 A program témája: Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, melyekkel a gyermekjóléti alapellátás 

és a gyermekvédelmi szakellátás területén dolgozó szakemberek számára lehetőség 
nyílik az együttműködés hatékonyabb formáinak kidolgozására, valamint a műhely-
munka alkalmat biztosít a társszakmák tapasztalatcseréjére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. tavasz 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lasztócziné Szomoru Mónika, 46/562-276 
 A program engedélyszáma: M-04-033/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

72.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 
3529 Miskolc, Budai József u. 4. 

 A program címe: Munkaerő-piaci reintegráció elősegítő műhely 
 A program témája: A munkanélküliekkel való együttműködés rendszerének kidolgozására szervezett 

műhelyfoglalkozás, illetve a munkanélküliek részére nyújtható pályaválasztási- és 
munkavállalási tanácsadós technikáink elméleti és gyakorlati átadása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október-december 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Eger, Salgótarján, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sándor - Lenkei Aida, 46/562-276 
 A program engedélyszáma: M-04-035/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

73.  A programot indító megnevezése: 
 

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ 
3529 Miskolc, Budai József u. 4. 

 A program címe: Segítő készségfejlesztés műhely 
 A program témája: A szociális szakemberek eszköztárának bővítése a hatékonyabb esetkezelés érde-

kében. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 

szociális munkás, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, május, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Hatvan, Bátonyterenye, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szolnoki Beáta, 46/562-276 
 A program engedélyszáma: M-04-036/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

74.  A programot indító megnevezése: 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete 
3525 Miskolc, Széchenyi u. 35. 

 A program címe: A falugondnokság helye és együttműködési lehetőségei az ellátórendszerben 
 A program témája: A falugondnokok ismereteinek bővítése, frissítése, működésük jogi hátteréről a 

velük azonos célcsoportokat ellátó szervezetek tevékenységéről kapcsolatrendszer 
építés és kompetencia határok megvonása a társterületekkel. 

 A program célcsoportja: falugondnokok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagy Andrea, 46/506-324 
 A program engedélyszáma: M-04-086/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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75.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Szakmai továbbképzés jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szakemberek 

részére 
 A program témája: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók felkészítése a gondozottjaiknál 

előforduló leggyakoribb mentális, szociális és egészségügyi problémák felismerésére 
és azok lehetséges megoldásaira. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 2., június 4., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 44 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300 
 A program engedélyszáma: T-05-001/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

76.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 

képzésével: Társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek, tartós munkanélküliek 
ellátásához kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

 A program témája: Szociális szakemberek, társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek számára 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek munkatársai, valamint önkéntesek kompeten-
ciáinak fejlesztése - a társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek, tartós munka-
nélküliek társadalmi integrációjának, foglalkoztatásának elősegítése érdekében, 
az integrált szolgáltatások bevezetésének lehetőségével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-július, szeptember-december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuris Tamás, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-017/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

77.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Életerő - Gyermekvédelmi szakemberek képzése 
 A program témája: Évente több ezer fiatal küzd a társadalmi és a munkaerőpiac beilleszkedési prob-

lémájával, a képzés célja a fiatalokkal közvetlenül dolgozó szakemberek felvérte-
zése a fiatalok beilleszkedését segítő ismeretekkel. 

 A program célcsoportja: családgondozó, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, 
pszichológus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, 
helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 22. 
 A program időtartama: 112 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szikulai István, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-018/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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78.  A programot indító megnevezése: 

 
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 

képzésével: Szolgáltatásfejlesztés a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának 
elősegítése érdekében 

 A program témája: A fogyatékossággal élők szociális ellátásában, valamint a foglalkoztatást segítő 
szolgálatoknál dolgozó munkatársak és önkéntes segítők kompetenciájáinak fej-
lesztése a munkaerőpiaci aktíválást segítő komplex szolgáltatások kidolgozásának 
és bevezetésének érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-július, szeptember-december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuris Tamás, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-019/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

79.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 

képzésével: Család és munkahely összeegyeztetését szolgáló szolgáltatások fej-
lesztése 

 A program témája: A család és munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek, szolgáltatások, intéz-
mények munkatársainak kompetenciafejlesztése a munkaerő-piaci aktivitást segítő 
szolgáltatások fejlesztése, bevezetése érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-július, szeptember-december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuris Tamás, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-020/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

80.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 

képzésével: Szolgáltatásfejlesztés a hajléktalan emberek foglalkoztatásának elő-
segítése érdekében 

 A program témája: A hajléktalan ellátás területén dolgozó szociális szakemberek, munkatársak és 
önkéntesek képzése, kompetenciáinak fejlesztése a hajléktalan emberek foglalkoz-
tatásának, társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, a munkaerő-piaci 
aktiválást elősegítő integrált szolgáltatások fejlesztésének lehetőségével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-július, szeptember-december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuris Tamás, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-021/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

81.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 201 
 
 A program címe: Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 

képzésével: Hátrányos helyzetű fiatalok munkába állását segító koordinált 
szolgáltatások kialakítása 

 A program témája: Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek munkatársainak valamint 
bűnmegelőzési és áldozatsegítő szakemberek - pártfogó felügyelők - kompetenciáinak 
fejlesztése a munkaerőpiaci aktiválást segítő szolgáltatások kidolgozásának és 
bevezetésének érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-július, szeptember-december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuris Tamás, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-022/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

82.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 

képzésével: Integrált szolgáltatások fejlesztésének intézményvezetői kérdései 
 A program témája: A szociális intézményvezetők kompetenciafejlesztése a munkaerő-piaci aktiválást 

segítő szolgáltatások fejlesztése, bevezetése érdekében. 
 A program célcsoportja: általános szociális 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-július, szeptember-december 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuris Tamás, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-023/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

83.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: A korszerű stoma ellátás elmélete és gyakorlata 
 A program témája: Ápoló-gondozókkal megismertetni a stomás betegek ellátásának korszerű módszereit, 

eszközeit, ezáltal felkészíteni őket a stomával élő emberek életminőségének javításában 
játszott szerepükre. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 26., május 16., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300 
 A program engedélyszáma: T-05-031/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

84.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Egészségnevelési, egészség-megőrzési szempontok a falu- és tanyagondnoki 

munka során 
 A program témája: A falu- és tanyagondnoki munkát ellátók ismerjék meg azokat az eszközöket, mód-

szereket, melyek alkalmazásával segíteni tudják a klienseik egészség megőrzését, 
fejlesztését, környezeti kultúrájuk színvonalának emelését. 

 A program célcsoportja: falu- és tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
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 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 2., szeptember 4. 
 A program időtartama: 43 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300 
 A program engedélyszáma: T-05-032/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

85.  A programot indító megnevezése: 
 

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 
1043 Budapest, Kassai u. 24/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0224-02 
 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: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 22., május 30., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Perkó Magdolna, 1/369-2237 
 A program engedélyszáma: T-05-033/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

86.  A programot indító megnevezése: 
 

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
1146 Budapest, Csantavér u. 9-11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0761-04 
 A program címe: Bevezetés a kora gyermekkori intervenció elméletébe és gyakorlatába 
 A program témája: A szociális szférában dolgozó szakemberek felkészítése az eltérő fejlődésű kis-

gyermekekkel és családtagjaikkal végzendő munkára integrált vagy speciális gyermek-
intézményekben illetve családgondozás keretében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Farkas Mária, 1/203-2827 
 A program engedélyszáma: T-05-050/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

87.  A programot indító megnevezése: 
 

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
1146 Budapest, Csantavér u. 9-11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0761-04 
 A program címe: Bevezetés az autizmussal élő gyerekek ellátásának elméletébe és gyakorlatába 
 A program témája: A program autizmussal élő gyerekekkel és családjaikkal foglalkozó szakembereknek 

nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket az autizmus spektrum zavarok természetéről, 
az ellátás alapelveiről és formáról, az autizmussal élők helyzetéről, valamint a 
komplex segítségnyújtásról. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Simó Judit, 1/203-2827, 1/205-3536 
 A program engedélyszáma: T-05-051/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

88.  A programot indító megnevezése: 
 

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
1146 Budapest, Csantavér u. 9-11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0761-04 
 A program címe: Eltérő fejlődési gyermekek minőségi integrációja bölcsődei közösségben 
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 A program témája: A továbbképzés bölcsődei és csecsemőotthoni gondozónők integrációs munkájához 

nyújt elméleti és gyakorlati segítséget. A többféle problémákkal küzdő gyermekek 
intézményeinkben sok gondot okozhatnak gondozónőiknek és mindazoknak a 
segítő (szak)embereknek akik foglalkoznak velük nap mint nap. A képzés egyes 
sérüléstípusok tüneteinek és kezelési módjának elsajátításához járul hozzá. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 1. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Borbély Sjoukje, 1/203-2827, 1/205-3536 
 A program engedélyszáma: T-05-052/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

89.  A programot indító megnevezése: 
 

Képzéssel és Prevencióval az Életminőségért Alapítvány 
1067 Budapest, Eötvös u. 4. 2/1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0211-03 
 A program címe: Professzionális betegmozgatás (Dotte módszerrel) bevezetése a szociális ellátó-

rendszerbe 
 A program témája: A szociális dolgozók európai szabványoknak is megfelelő egyészségügyi védelmét 

szolgáló humánus betegmozgatási technika bevezetése, modellálása a szociális 
alap- és szakellátásban. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Dotterweichné Józan Klára, 1/342-5425, 30/913-0761 
 A program engedélyszáma: T-05-055/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
7675-1/2006 

90.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0746-06 
 A program címe: Játék, értelmes cselekvés, gondolkodás 
 A program témája: Új szempontok a gondolkodás fejlődésének megértéséhez a szimbólum használat 

megjelenéséig. 
 A program célcsoportja: családgondozó asszisztens, gyermekotthoni, lákásotthoni nevelő, gondozónő, 

szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. november 5-7. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálló Éva, 1/212-4610 
 A program engedélyszáma: T-05-058/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

91.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: folyamatban 
 A program címe: Mozgás és életminőség csecsemő- és kisgyermekkorban 
 A program témája: Az alapellátás és a szakellátás területén dolgozó orvosok és pszichológusok isme-

reteinek bővítése a mozgásszabadság jelentőségéről csecsemő- és kisgyermekkorban, 
összefüggéséről a fejlődés egyéb területeivel. 



 
 
 
 
204 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám 
 
 A program célcsoportja: gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pszichológus, gyermekorvos 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 8. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálló Éva, 1/212-4610 
 A program engedélyszáma: T-05-059/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
15003-1/2006 

92.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet  
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Speciális hivatásos nevelőszülők felkészítő tanfolyama 
 A program témája: A speciális hivatásos nevelőszülő tapasztalt szakember, szakemberek egyedi szakmai 

támogatásával képes legyen speciális szükségletű gyermekek ellátására, tevékeny-
ségének foglalkozásszerű, hivatásszerű végzésére. 

 A program célcsoportja: hivatásos nevelőszülő, nevelőszülői ellátásban érintett szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 27., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 100 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 98 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kádas István, 1/465-5000/72 
 A program engedélyszáma: T-05-070/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

93.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tudományok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0429-04 
 A program címe: Közösségi munka 
 A program témája: A közösségi munka folyamatának és a közösségi munkás szerepkörének, tevékenységi 

területeinek és munkamódszereinek megismertetése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, november 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mózer Péter, 1/372-2994 
 A program engedélyszáma: T-05-071/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

94.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Az egyéni szükségletekre alapozott gondozás lehetőségei az idősellátásban 
 A program témája: Az előgondozás, mint a személyre szabott gondozás alapja, a megismerési technikák 

szakszerű alkalmazása, az egyéni szükségletek felmérése, egyéni gondozás tervezése 
teamben, a mentálhigiénés gondozás és foglalkoztatás szintentartó, fejlesztő és 
terápiás lehetőségei az idősgondozásban. A dolgozók mentálhigiénéje. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Györgyi, 1/210-5400/125 



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 205 
 
 A program engedélyszáma: T-05-073/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

95.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Jóvátételi módszerek - konfliktuskezeléstől a közösségépítésig - romákkal fog-

lalkozó szakemberek részére. 
 A program témája: A hátrányos helyzetű és romák lakta térségekben a kisebbségi identitás különbö-

zőségéből adódó feszültségek kezelésére és a békés együttéléshez egy újszerű 
megoldást nyújtunk a jóvátételi (resztoratív) technikák megtanításával és alkal-
mazásának elsajátításával. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, május 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest, Nógrád megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400 
 A program engedélyszáma: T-05-076/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

96.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Kézműves szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, rehabilitációban I. 
 A program témája: Természetes anyagokhoz kapcsolódó, hagyományos kézműves technikák és a 

foglalkozásvezetés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek szerzése az alap-
anyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, levezetésével kapcsolatban. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 8.-február 16., február 18.-március 31. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Judit, 1/210-5400 
 A program engedélyszáma: T-05-077/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

97.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Jogvédelmi ismeretek 
 A program témája: A szociális szolgáltatást, illetve a gyermekvédelmi ellátást igénybevevők emberi, 

állampolgári és alanyi jogainak, a jogvédelem intézményrendszerének és a jogvédelmi 
képviselők munkájának megismerése. 

 A program célcsoportja: családgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
gyermekfelügyelő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, 
pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, gyógytornász, moz-
gás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 16., április, szeptember 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szekszárd, Gyula, Békés, Tolna megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 48 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovács Ibolya, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: T-05-086/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
51074-1-2003, 13295-1/2005 
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98.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Szakmai és magánéleti szerepeink - összefüggések, határok, a szerepek harmó-

niája, mint a kiégés megelőzésének egyik feltétele 
 A program témája: A szociális szakemberek körében gyakori, hogy nem válik el egymástól a szakmai-

munkahelyi tevékenység és a magánélet, és ez a konfliktusok forrása. A szakmai 
szerepekben történő professzionalizálódás fejlődése feltétele a hatékony munká-
nak, ugyanakkor a magánéleti szerepek lassúbb alakulása növeli a kétféle szerep 
közötti feszültséget. Fontos a két terület fejlesztésének összehangolása. A tanfo-
lyamon elméleti szinten és csoportos együttgondolkodással vizsgáljuk meg, hogy 
melyek a dilemmák feloldásának lehetőségei. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400/109 
 A program engedélyszáma: T-05-087/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

99.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
1119 Budapest, Tétényi út 46/48. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0076-06 
 A program címe: Változó társadalom - változó bölcsőde - változó vezetői szerepek 
 A program témája: Szemléletformálás, arculatformálás a mai magyar bölcsődékben vezetői szemszögből. 
 A program célcsoportja: bölcsődevezető, helyettes, szaktanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Acsainé Végvári Katalin, 1/481-0975 
 A program engedélyszáma: T-05-089/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

100.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
1119 Budapest, Tétényi út 46/48. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0076-06 
 A program címe: Lépésről lépésre - a családok megváltozott igényeihez igazított napközbeni kis-

gyermekellátásért 
 A program témája: A Szemünk Fénye Módszertani Bölcsőde a HEFOP 2.2. Pályázat keretén belül a nap-

közbeni kisgyermekellátás területén újonnan létrejövő bölcsődék és egyéb szolgáltatók 
számára kínál komplex humánerőforrás fejlesztési programot. A hangsúly a családok-
kal való együttműködési készség javításán van annak érdekében, hogy könnyebb 
legyen a kisgyermeket nevelő nők visszailleszkedése a munka világában. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 41 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 5., március 5., március 20., április 16., május 14., június 4., szep-

tember 10., október 15., november 12. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Katona Éva, 1/481-0975 
 A program engedélyszáma: T-05-090/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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101.  A programot indító megnevezése: 

 
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési 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. A tanfolyam egyrészt a magyarországi 
cigányok történetével, szociális és etnikai tagozódásával, életkörülményeivel, 
kultúrájával, a velük kapcsolatos előítéletekkel ismerteti meg a résztvevőket, 
másrészt - az előzőekre alapozva, és zömmel a résztvevők közös munkájával - 
megfogalmazza a cigány kliensekkel végzett munka néhány sajátosságát. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400/109 
 A program engedélyszáma: T-05-092/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

102.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Kézműves szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, rehabilitációban II. 
 A program témája: Természetes anyagokhoz kapcsolódó, hagyományos kézműves technikák, és a fog-

lalkozásszervezés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek szerzése az alap-
anyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, levezetésével kapcsolatban. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 10.-október 8., október 15.-november 19. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Judit, 1/210-5400 
 A program engedélyszáma: T-05-093/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

103.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
1119 Budapest, Tétényi út 46/48. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0076-06 
 A program címe: Társadalmi, szakmai és szülői elvárások összehangolása a napközbeni kisgyermek-

ellátásban. 
 A program témája: A bölcsődei alapellátás és szolgáltatások megszervezése a családok igényeire 

építve. A gondozónők elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése. 
 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónő, szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március-október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Takács Anna Mária, 1/481-0975 
 A program engedélyszáma: T-05-097/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

104.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési 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. 
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 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, gyermekfelügyelő, szociális gondozó, ápoló, szo-

ciális munkás, házi gyermekfelügyelő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-111/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

105.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0899-04 
 A program címe: Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése 
 A program témája: Az időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérésének modern szemlélete és legújabb 

gyakorlatai, továbbképzés a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakemberek részére. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 38 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-112/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

106.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési 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: foglalkoztatás-szervezői munkakörben dolgozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 54 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-113/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

107.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0899-04 
 A program címe: Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód az intézményrendszer kialaku-

lásának tükrében 
 A program témája: Az értelmi fogyatékosok ellátórendszerében dolgozó felsőfokú végzettségű szak-

emberek - a sérült emberek bánásmódjáról alkotott - szemléletének formálása a 
normalizáció, az integráció irányában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 37 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-114/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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108.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Pszichológiai ismeretek az idősellátásban 
 A program témája: Ápolók-gondozók részére pszichológiai ismeretek nyújtása az idős emberek el-

látásában. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, gyógytornász, mozgás terapeuta 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dikter Tiborné, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-126/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

109.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési 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 idős-

ellátás területén releváns gerontológiai, gerontopszichológiai, geriátriai ismere-
tekkel. És az idősgondozás gyakorlati szempontjaival, különös tekintettel a területi 
gondozás feladataira. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, június, szeptember, november 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-127/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

110.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Gondozás menedzsment a területi idősellátásban 
 A program témája: Gondozás-menedzselési ismeretek nyújtása a területi idősellátásban, a gondozó 

team-ek munkáját szervező, irányító szakemberek számára. 
 A program célcsoportja: klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pszichológus, szociális 

munkatárs/szakértő, szociális szervező-gondozó, vezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 44 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-128/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

111.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: A befolyásolás és meggyőzés pszichológiája és módszerei 
 A program témája: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a befolyásolás lélektanát, 

annak elméletét és gyakorlatát, az alapvető befolyásolási módszereket. Növeljék 
az egyéni hatékonyságuk, a nem kívánt hatások, a nem kívánt befolyásolás csap-
dáinak elkerülésére és erősödjék meggyőző képességük. 
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 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-05-131/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

112.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési 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: ápoló-gondozó, klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, június, szeptember, november 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-140/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

113.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Önismeret és személyügy vezetők részére az idősellátásban 
 A program témája: A vezetői tevékenység hatékonyságának fokozása. 
 A program célcsoportja: klubvezető, intézmény, szolgálat-vezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-141/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

114.  A programot indító megnevezése: 
 

H.R.D. Plusz Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Dráva u. 5/c. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0402-05 
 A program címe: A segítő kapcsolat 
 A program témája: Az egyéni és csoportos segítő, fejlesztő munka eszköztárának bővítése, hatékony moti-

vációs módszerek elsajátítása, gyakorlatok, ötletek a fejlesztő csoportok vezetéséhez. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március-április 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Almásyné Frank Zsuzsa, 1/239-4904 
 A program engedélyszáma: T-05-148/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

115.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Idősellátás bentlakásos intézményeiben jelentkező jellegzetes problémák, és lehet-

séges megoldási módszerei 
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 A program témája: Idősellátásban dolgozók szakmai ismereteinek mélyítése. A bentlakásos intézmé-

nyekben élő gondozottak jellegzetes problémáinak feltárása, és ezek lehetséges 
kezelési módszereinek megismerése. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
ápoló 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 13., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629 
 A program engedélyszáma: T-05-010/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

116.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Enyhe fokú értelmi fogyatékkal élő fiatalok szexuális kultúrájának kialakítását 

szolgáló módszerek 
 A program témája: A segítők ismerjék meg az értelmi fogyatékos fiatalok szexuális felvilágosítását 

célzó módszereket, tegyék képessé a gondozottaikat az egészséges párkapcsolat 
kialakítására és ezzel a teljes értékű szexuális és érzelmi élet megélésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 12., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 46 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29 
 A program engedélyszáma: T-05-011/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

117.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Mobilizáció intézményi és otthoni körülmények között 
 A program témája: Ápolókkal, gondozókkal elméletben és gyakorlatban megismertetni a korszerű 

mozgatási, mobilizációs technikákat, a mobilizáció helyét és szerepét az intézményi 
és az otthoni ápolásban. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló, gyógytornász, mozgás terapeuta 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 16., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 43 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29 
 A program engedélyszáma: T-05-012/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

118.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Inkontinens betegek gondozásának, ápolásának korszerű módszerei és lehetőségei 
 A program témája: A szakdolgozókkal megismertetni az inkontinens betegek gondozásának, ápolásának 

korszerű módszereit, eszközeit ez által az inkontinens emberek életminőség javításának 
lehetőségeit. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 27., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 43 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29 
 A program engedélyszáma: T-05-013/2005 
 A minősítés érvényes: 2008. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
15317-1/2004 

119.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Vezetői ismeretek és készségek fejlesztése szociális intézményben dolgozó vezetők 

részére 
 A program témája: Szociális és egészségügyi és szektorban dolgozó intézményvezetőkkel, szakmai 

vezetőkkel megismertetni a korszerű vezetés, szervezetirányítás elméleti és gyakorlati 
módszereit stratégiáit. 

 A program célcsoportja: intézményvezető, szakmai vezető, csoportvezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 11., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 44 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629 
 A program engedélyszáma: T-05-014/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

120.  A programot indító megnevezése: 
 

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 
1043 Budapest, Kassai u. 24/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0274-04 
 A program címe: A decubitus (nyomási fekély) kialakulása, megelőzésének és kezelésének korszerű 

lehetőségei 
 A program témája: Ápolókkal, gondozókkal megismertetni a nyomási fekély megelőzésének és kezelé-

sének korszerű lehetőségeit, módszereit, eszközeit. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 7., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Perkó Magda, 1/369-2237, 70/371-5608 
 A program engedélyszáma: T-05-015/2005 
 A minősítés érvényes: 2008. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
3251-1/2005 

121.  A programot indító megnevezése: 
 

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 
1043 Budapest, Kassai u. 24/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0274-04 
 A program címe: Cukorbetegek akut és krónikus ellátása, ápolása-gondozása 
 A program témája: A cukorbetegek ápolásával, gondozásával kapcsolatos korszerű ismeretek elsajá-

títása, a modern ápolási, diagnosztikus és terápiás lehetőségek bemutatása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 22., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 43 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Perkó Magda, 1/369-2237, 70/371-5608 
 A program engedélyszáma: T-05-016/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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122.  A programot indító megnevezése: 

 
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 
1043 Budapest, Kassai u. 24/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0274-04 
 A program címe: Sürgősségi kórképek felismerése és szakdolgozói kompetencia körbe tartozó ellá-

tása, különös tekintettel az időskorra jellemző specifikumokra 
 A program témája: Idős és fogyatékos emberekkel foglalkozó szakdolgozókkal megismertetni a sürgős-

ségi kórképeket, az életveszélyre utaló riasztó tüneteket, a szakdolgozói kompetencia-
körbe tartozó elsősegélynyújtási és életmentési lehetőségeket. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 23., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 44 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Perkó Magda, 1/369-2237, 70/371-5608 
 A program engedélyszáma: T-05-017/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

123.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola - Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: A dementálódás megelőzése és kezelése családokban és szociális intézményben; 

korszerű gondozási módszerek 
 A program témája: Az érintett kliensekkel kapcsolatban álló szakemberek számára a dementálódással 

annak megelőzésével és kezelésével kapcsolatos ismeretek, technikák, adekvát 
gondozási módszerek elsajátíttatása, szinkronban a törvényi változásokkal. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Judit, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: T-05-043/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

124.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet  
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Diszkrimináció-ellenes és kapcsolatépítő program, roma családok és gyermek-

védelmi szakemberek között 
 A program témája: Gyermekvédelmi szakembereknek olyan korszerű társadalmi és romológiai isme-

reteket adjon, hogy alkalmasak legyenek a gyermekotthonban és veszélyeztetett 
családokban élő, hátrányos helyzetű, gyermekeknek magas színvonalon segítséget 
nyújtani. 

 A program célcsoportja: családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, gyermekotthoni, lakás-
otthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, nevelő-
szülői, gyámi, gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 120 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 120 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mester Zsuzsa, 70/454-9254 
 A program engedélyszáma: T-05-054/2005 
 A minősítés érvényes: 2008. december 31. 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 

a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
OM 274/249/2004 
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125.  A programot indító megnevezése: 

 
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: A nevelőszülők segítése és a gyermek mindenek felett álló érdeke 
 A program témája: Nevelőszülői tanácsadók és szakmai vezetők számára szervezett ismeretfejlesztő, 

kompetenciáikban és szerepeikben hatékonyságot növelő tanfolyam. 
 A program célcsoportja: nevelószülői, gyámi, gondozói tanácsadó, nevelőszülői ellátásban érintett szakmai 

vezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 14., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kádas István, 20/424-4336 
 A program engedélyszáma: T-05-055/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

126.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Esélyegyenlőségi ismeretek - különös tekintettel a roma kisebbségre - szociális 

munkások számára 
 A program témája: Hátrányos megkülönböztetés tilalma, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód 

biztosítására vonatkozó hazai jogi szabályozásról, az esélyegyenlőséget biztosító-
intézményrendszerek működéséről, az uniós prioritások, a nyitott koordináció esz-
közeinek fényében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Boromissza Magdolna, 1/465-5009 
 A program engedélyszáma: T-05-056/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

127.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: A családon belüli erőszak, mint krízis - értelmezése, felismerése és kezelése 
 A program témája: A közösségi ellátás dolgozóival megismertetni a családon belüli erőszak, mint 

krízis értelmezését, hatékony segítséget adni ennek felismeréséhez és kezeléséhez. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális 

munkás, pedagógus, pszichológus, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Szöőr Anna, Zelenák József, 20/230-7347, 80/205-520 
 A program engedélyszáma: T-05-057/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

128.  A programot indító megnevezése: 
 

H.R.D. Plussz Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Dráva u. 5/C. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: FMK 01-0402-05 
 A program címe: Elsődleges munkaerőpiac - mint a hatékony rehabilitáció eszköze 
 A program témája: Felkészítés az integrált munkaerő-piacra irányuló foglalkoztatási programok 

kidolgozására és lebonyolítására a szociális szektorban dolgozó szakemberek 
számára. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
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 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-május 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Almásyné Frank Zsuzsa, 30/268-9924 
 A program engedélyszáma: T-05-073/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

129.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,  
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Demencia felismerése és segítségnyújtás a szociális alapellátásokban 
 A program témája: A továbbképzésen résztvevők megtanulhatják felismerni az időskori demencia 

betegség tüneteit, ismereteket szereznek a környezet a demenciában szenvedőkre 
gyakorolt hatásáról és megismerkednek a lehetséges segítségnyújtási formákkal. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, szociális munkás, pszichológus, 
gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 45 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Jeszenszky Zita, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-082/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

130.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tudományok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0350-02 
 A program címe: Szociokultúrális animáció módszerei táborokban 
 A program témája: A gyermekjóléti intézmények táborai tervezéséhez, felépítéséhez, megszervezéséhez, 

lebonyolításához nyújt segítséget francia szociokultúrális animáció tevékenységi 
és képzési rendszerére támaszkodó továbbképzés. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mózer Péter, 20/466-8204 
 A program engedélyszáma: T-05-084/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

131.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tudományok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitika Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0350-02 
 A program címe: Szociokultúrális animáció, közösségek és rendezvények szervezése alapjai gyermek-

jóléti intézményekben 
 A program témája: A gyermekjóléti intézményekben működtetett közösségek, csoportok, sorozatok és 

alkalmi programok szervezéséhez, lebonyolításához nyújt segítséget a továbbképzés 
a szociokultúrális animáció módszereivel. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mózer Péter, 20/466-8204 
 A program engedélyszáma: T-05-085/2005 
 A minősítés érvényes: 2008. december 31. 
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132.  A programot indító megnevezése: 

 
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Foglalkoztatás szervezés a bentlakásos szociális intézményekben 
 A program témája: A foglalkoztatás szervezés mentálhigiénés fontossága, a bentlakásos intézményben 

lakó kliensek meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése. 
 A program célcsoportja: klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő 

pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 6., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29 
 A program engedélyszáma: T-05-097/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

133.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola - Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: „Segítsd az utca emberét” - képzési program hajléktalan ellátásban dolgozóknak 
 A program témája: Hajléktalan emberekkel, többszörösen hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó 

szakemberek ismereteinek bővítése, kapcsolatkialakítási, konfliktuskezelési képes-
ségeik fejlesztése és készségeik javítása. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentál-
higiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás 
szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő, utcai gondozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 48 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovács Ibolya, 1/210-5400/103 
 A program engedélyszáma: T-05-111/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

134.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0899-04 
 A program címe: Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése 
 A program témája: Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának gyakorlati 

kérdései a szociális intézményekben. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, november 
 A program időtartama: 80 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 42 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-125/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

135.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0899-04 
 A program címe: Súlyosan - halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése 
 A program témája: A súlyosan - halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek gondozásának, neve-

lésének és fejlesztésének gyógypedagógiai szemlélete és megközelítése a szociális 
intézményekben. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, október 
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 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 36 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-127/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

136.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Idős, beteg emberek mobilizálásának kézi erővel történő megkönnyítése 
 A program témája: A mozgásrendszert, elsősorban a gerincet érintő kockázati tényezők kivédése, a 

gerincproblémák megelőzése az ápolásban-gondozásban. Idősek önállóságának 
megőrzése, fejlesztése. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-133/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

137.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Segítségnyújtás a mozgássérült emberek veszteségeinek feldolgozásában 
 A program témája: A mozgássérült állapot lélektani vonatkozásainak és a segítségnyújtás lehetőségeinek 

megismerése, a veszteségekkel kapcsolatos saját reakciók és feldolgozási lehető-
ségek tapasztalatainak használata a segítő munkában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-135/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

138.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0167-03 
 A program címe: A szocializáció útján: „Békében magammal, békében másokka” 
 A program témája: A Szocializáció korai szakaszában jellegzetesnek tekintett feszültségek megelőzését 

és feloldását elősegítő nevelői magatartás elemzése. 
 A program célcsoportja: gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, nevelőszülői, gyámi, gondozói 

tanácsadó, csecsemő- és gyermekgondozónő, szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 21. 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálló Éva, 1/212-4609 
 A program engedélyszáma: T-05-003/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

139.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: A szociális segítő szerepe a súlyos és a terminális betegek ellátásában 
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 A program témája: A súlyos betegségben szenvedők és terminális állapotban lévő betegek segítő 

kapcsolatában résztvevő szakemberek mentális egészségének megőrzésére irányuló 
ismeretek, módszerek, technikák. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Édes Tünde, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: T-05-008/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

140.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Intézményi és otthoni körülmények között végzett táplálással-mesterséges táplá-

lással összefüggő ápolói-gondozói ismeretek 
 A program témája: Ápolókkal-gondozókkal megismertetni a táplálás-mesterséges táplálás korszerű 

eszközeit, módszereit, készítményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó alap és szak-
ápolási feladatokat. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 2., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629 
 A program engedélyszáma: T-05-012/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

141.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Zeneterápiás elemek alkalmazása idősekkel folyó csoportfoglalkozásokon 
 A program témája: A képzés célja, hogy a tanfolyam résztvevői az elméleti alapokon és módszertani 

ismereteken túl saját élményt szerezzenek a terápiás jellegű komplex zenei foglal-
kozás alkalmazásáról. 

 A program célcsoportja: klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, 
terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-041/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

142.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési 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: ápoló-gondozó, szociális gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
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 A program engedélyszáma: T-05-043/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

143.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Mentális hanyatlás időskorban - alapozó tanfolyam 
 A program témája: Az időskori demenciához kapcsolódó orvosi, pszichológiai, ápolási és rehabilitációs 

alapismeretek megszerzése, valamint a mentális állapotot felmérő és készség-
megőrzést segítő kognitív eljárások megismerése gyakorlati foglalkozás keretében. 

 A program célcsoportja: demens ellátottakkal foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-044/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

144.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0280-04 
 A program címe: Mentálisan hanyatló idősek intézményi ellátása - alapozó tanfolyamra épülő kurzus 
 A program témája: A továbbképzés célja a demensekkel folyó gondozási tevékenység módszertani 

megalapozása. 
 A program célcsoportja: demensekkel foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: T-05-045/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

145.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Szociális munka szenvedélybetegekkel 
 A program témája: Elméleti és gyakorlati képzés a következő témakörökben: általános alkohológiai 

ismeretek, kommunikációs zavarok és specifikumok az addigtológiában, kompe-
tencia határok, motiváció kialakítása. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális gondozó, szociális munkás, 
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, utógondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs, szociális munkatárs/ szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Csorba József, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: T-05-047/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

146.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Szociális munka pszichiátriai betegekkel 
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 A program témája: Elméleti és gyakorlati képzés a következő témakörökben: a pszichiátriai betegekkel 

való kommunikáció specifikus, a szociális munka kompetencia határai a pszichiátriai 
ellátásban, a közösségi pszichiátria. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Csorba József, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: T-05-049/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

147.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0331-03 
 A program címe: Szocializációs problémák kezelése a gyermekvédelemben 
 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára speciális ismeretek nyújtása 

a kisgyermekkori szocializációs zavarokról, hogy ennek segítségével jobban értsék 
a gondozásba kerülő gyermekeket, és segítséget tudjanak adni a szülőknek. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Morvainé Nagy Mária, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: T-05-050/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

148.  A programot indító megnevezése: 
 

Bp. XI. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmény Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
1119 Budapest, Tétényi út 46-48. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0076-06 
 A program címe: Bölcsőde az ezredforduló után - változó igények, változó eljárások, változó gon-

dozónői szerepek 
 A program témája: A bölcsődei gondozónők szakmai tudásának frissítése, személyiségük, kommunikációs 

szintjük fejlesztése, ismereteik gyakorlati alkalmazása az új „családtámogató” 
szerep elfogadásában. 

 A program célcsoportja: gondozónő, szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Acsainé Végvári Katalin, 1/481-0975 
 A program engedélyszáma: T-05-054/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

149.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Biztonságos játszókertek 
 A program témája: A játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeinek, az Európai Uniós 

Szabványoknak, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletből származó működtetői fel-
adatoknak a megismerése. 

 A program célcsoportja: szociális munkatárs/szakértő, intézményvezető gyámügyi szakreferens 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Rózsa Judit, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-072/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

150.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Bölcsődei gondozás-nevelés kérdései 
 A program témája: A bölcsőde-család nevelőpartneri szerepe. Vegyes csoportok gondozási-nevelési 

szükséglete. Ének-zene, mese-mondóka a bölcsődében. Az új játék módszertani 
levél és a nevelési alapprogram alkalmazásának segítése. 

 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónő, szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Rózsa Judit, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: T-05-073/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

151.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0429-04 
 A program címe: Pszichiátriai betegekkel végzett szociális munka 
 A program témája: A továbbképzés célja szociális szakemberek felkészítése a jogszabályokban nevesített 

pszichiátriai betegeket ellátó szociális szolgáltatások megszervezésére és működ-
tetésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. november 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bugarszki Zsolt, 30/445-6647 
 A program engedélyszáma: T-05-079/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

152.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0350-02 
 A program címe: Alapellátás a gyermekvédelemben 
 A program témája: A gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó, szakirányú felsőfokú végzettséggel 

nem rendelkező munkatársak megismerkednek a gyermekvédelem filozófiájával, 
elméleti hátterével, a gyermekvédelem intézményrendszerével. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mózer Péter, 20/466-8204 
 A program engedélyszáma: T-05-080/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

153.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0350-02 
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 A program címe: Szociális programok tervezése és megvalósítása, pályázatírási technikák 
 A program témája: A résztvevők megismerve a szociális stratégiai tervezés folyamatát és módszereit 

képessé válnak a helyi szükségletekhez és a változásokhoz igazodó szociális szol-
gáltatások, projektek megtervezésére és megvalósítására. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális gondozó, szociális 
munkás, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mózer Péter, 20/466-8204 
 A program engedélyszáma: T-05-081/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

154.  A programot indító megnevezése: 
 

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális 
Munka és Szociálpolitikai Tanszék 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0350-02 
 A program címe: Munkaügy a szociális ellátásban foglalkoztatottaknál 
 A program témája: A képzés a vezetés ill. humánpolitika területén dolgozóknak nyújt munkaügyi, 

személyügyi, szociális ellátással összességében humánerőforrás ellátással és mű-
ködtetési feladatokkal kapcsolatos ismereteket. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás, 
utógondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, szociális 
munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 80 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mózer Péter, 20/466-8204 
 A program engedélyszáma: T-05-082/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

155.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: A szívizom infarktuson átesett betegek ápolása, gondozása, rehabilitációja in-

tézményi illetve otthonápolási keretek között 
 A program témája: Ápoló-gondozókkal megismertetni a szívizominfarktuson átesett beteg korszerű 

ápolásának, utógondozásának, rehabilitációjának módszereit, ezáltal a beteg élet-
minőség javításának lehetőségeit. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 3., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 43 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629 
 A program engedélyszáma: T-05-084/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

156.  A programot indító megnevezése: 
 

Arany Alkony Szociális Egészségügyi Felnőttképzési Intézet 
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0367-05 
 A program címe: Evidenciákon alapuló ápolás, ápolási folyamat és dokumentáció 
 A program témája: Idős, fogyatékos kliensek ellátásában tevékenykedő ápolókkal-gondozókkal meg-

ismertetni az ápolási, gondozási folyamat tervezésének, kivitelezésének értékelé-
sének és dokumentálásának elemeit, módszereit és eszközeit. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 6., március 13., május 8., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629 
 A program engedélyszáma: T-05-086/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

157.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0899-04 
 A program címe: Út a gondozástól a támogatásig - Szemléletváltozás az értelmi és halmozottan 

fogyatékos emberek segítésének gyakorlatában 
 A program témája: A gyakorlatorientált tanfolyam célja az értelmi és halmozottan fogyatékos embe-

rek szakellátás nyújtó intézményeiben dolgozó középfokú végzettségű szakemberek 
ismereteinek gyarapítása a túlgondozástól az értelmi fogyatékos emberek képes-
ségeinek kibontakoztatása irányába. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, október 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-099/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

158.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 Felnőttképzési 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: Az „Enyém a testem” önvédelmi program a szexuális visszaélések megelőzését 

segítő szociális készségeket alakítja ki értelmi sérült felnőttek körében. A képzés a 
program eszközeinek alkalmazására készíti fel a leendő trénereket. 

 A program célcsoportja: szociális munkás, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógy-
pedagógus 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, november 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 33 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: T-05-100/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

159.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Fogyatékügyi alapismeretek 
 A program témája: A terápiás, fejlesztő, védett és nyílt munkaerőpiaci foglalkozások lehetőségei, 

jelentőségük, legjobb modelljeik, minősítésük, mindennapi arányuk. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, április, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csató Zsuzsa, 20/669-3116 
 A program engedélyszáma: T-05-119/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
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Szakmai személyiségfejlesztés 

160.  A programot indító megnevezése: 
 

Gordon & T.A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 
1037 Budapest, Toboz u. 1. 

 A program címe: Játszmák a segítői munkában 
 A program témája: A hatékony segítői munkát akadályozó pszichológiai játszmák felismerése és 

leépítése, a konfliktuskezelési eszköztár továbbfejlesztése, professzionális meghall-
gatói készségek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március-április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Viziné Kubicsek Beáta, 1/428-2140 
 A program engedélyszáma: S-05-001/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

161.  A programot indító megnevezése: 
 

Gordon & T.A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. 
1037 Budapest, Toboz u. 1. 

 A program címe: A segítő harmadik. A pártatlan közvetítő készség a szociális munkában. 
 A program témája: A kollégák közötti (segítő-segítő), illetve segítő-kliens közötti viták rendezése köz-

vetítői készségekkel. Segítő rendezéssel hozzájárulni a jobb munkahelyi légkörhöz, 
nyílt kommunikációhoz. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a felmerülő 
ellenállások hatékony kezelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március-április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Viziné Kubicsek Beáta, 1/428-2140 
 A program engedélyszáma: S-05-002/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

162.  A programot indító megnevezése: 
 

Kisebbségi Mediációs Intézet 
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 

 A program címe: Mediáció II. - közvetítéses konfliktuskezelés haladóknak 
 A program témája: A mediációhoz szükséges készségek elmélyítése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális 

segítő, szociális munkás, pszichológus, utógondozó, nevelőszülői, gyámi, gondozói 
tanácsadó, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. tavasz, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 41 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Barczy Magdolna, 1/365-8360 
 A program engedélyszáma: S-05-004/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

163.  A programot indító megnevezése: 
 

Strausz - Stark Gyermekvédelmi Oktatási Bt. 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 5. 1/10. 

 A program címe: Esetmegbeszélés 
 A program témája: A mindennapi rutintól eltérő megközelítési módok megismertetése és gyakorlása 

szituációs játékokon és saját élmény alapján. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március eleje 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Strausz Györgyné, 20/311-9611 
 A program engedélyszáma: S-05-007/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

164.  A programot indító megnevezése: 
 

Strausz - Stark Gyermekvédelmi Oktatási Bt. 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 5. 1/10. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: Konfliktuskezelő és probléma felismerő képességek fejlesztése, problémakezelő 

technikák bővítése. Konfliktusok, problémák forrásainak tisztázása, elemzése, 
megoldási eszközeink feltérképezése, problémamegoldó jártasságaink, eszközeink 
bővítése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: Stark Julianna, 20/311-9611 
 A program engedélyszáma: S-05-008/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

165.  A programot indító megnevezése: 
 

Strausz - Stark Gyermekvédelmi Oktatási Bt. 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 5. 1/10. 

 A program címe: Kommunikációs tréning 
 A program témája: A gyermekvédelemben és szociális szférában dolgozók a kommunikáció eszközeit 

felhasználva tudják feladataikat ellátni és saját kommunikációjukat kontrollálni. 
Az elfogadás, empátia és kongruencia készségének fejlesztése. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális segítő, gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni 
nevelő, pedagógus, utógondozó, gyógypedagógus, óvodai, iskolai gyermekvéde-
lemben dolgozó szociális munkás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február eleje 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Strausz Györgyné, 20/311-9611 
 A program engedélyszáma: S-05-009/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

166.  A programot indító megnevezése: 
 

Szász Bogdán Gyöngyvér 
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34. 

 A program címe: Kommunkikáció - oldottan, hitelesen 
 A program témája: Célunk, hogy a tréning során a résztvevők érzékennyé, képessé váljanak hivatásuk 

gyakorlása során a kommunikációs helyzetek hiteles és kompetens kezelésére. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 21-23., március 27-29., április 25-27. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szász Bogdán Gyöngyvér, 1/316-8325, 20/315-4704 
 A program engedélyszáma: S-05-014/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

167.  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 készségek továbbfejlesztése, az alapfokú 

ismeretek kibővítése, új technikák elsajátítása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, május, szeptember 
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 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Esztergom, Békés, Békés, Komárom-Esztergom megye, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lovas Zsuzsa, 1/212-6256 
 A program engedélyszáma: S-05-026/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

168.  A programot indító megnevezése: 
 

Újbudai Humán Szolgáltató Központ 
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d. 

 A program címe: Személyes hatékonyságot fejlesztő tréning Gyermekjóléti Szolgálatok munka-
társai számára 

 A program témája: A tréning célja a személyes hatékonyság fejlesztése. A képzés az alábbi főbb téma-
köröket érinti: hatékony kommunikáció, konfliktus- és stressz-kezelés, burn-out 
jelenségek kivédése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Tóth Katalin, 1/209-0631, 1/365-1242 
 A program engedélyszáma: S-05-042/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

169.  A programot indító megnevezése: 
 

Újbudai Humán Szolgáltató Központ 
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d. 

 A program címe: Vezetői készséget fejlesztő tréning gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó vezetők 
számára 

 A program témája: A gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó vezetők vezetői készségeinek és hatékony-
ságának fejlesztése az alábbi főbb témakörök feldolgozása révén: szervezeti kultúra, 
konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, vezetői szerepek, motiválás, értékelés, stb. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Tóth Katalin, 1/209-0631, 1/365-1242 
 A program engedélyszáma: S-05-043/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

170.  A programot indító megnevezése: 
 

Továbblépés Adósságkezelő és Családsegítő Alapítvány 
1163 Budapest, Veres Péter út 85. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport adósságkezeléssel foglalkozók részére 
 A program témája: Esetmegbeszélő csoport működtetésével segíteni az adósságkezelésben felmerülő 

problémák, dilemmák megoldásában. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, szeptember 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Máhr Zsuzsa, 30/350-4314 
 A program engedélyszáma: S-05-044/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

171.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Családterápiás Egyesület 
1072 Budapest, Rákóczi u. 26. 

 A program címe: Szupervízió krízisben lévő családokkal családkonzultációt végző szociális szak-
emberek részére 
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 A program témája: Cél a személyes hatékonyság növelése, a szakmai önismeret fokozása, a foglalko-

zásból eredő érzelmi inger megterhelés csökkentése, a kiégés folyamat elkerülése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Debrecen, Pécs, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Barát Katalin, 1/328-0738 
 A program engedélyszáma: S-05-046/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
SE-ÁOK/2006/00508 

172.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Családterápiás Egyesület 
1072 Budapest, Rákóczi u. 26. 

 A program címe: Kommunikáció fejlesztő és konfliktus kezelő tréning krízisben lévő családokkal 
foglalkozó szociális szakemberek részére 

 A program témája: Olyan szakmai készségek fejlesztése, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a 
krízisben lévő családok megfelelő színvonalú ellátásához. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, március, január 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pécs, Debrecen, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Barát Katalin, 1/328-0738 
 A program engedélyszáma: S-05-047/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

173.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Családterápiás Egyesület 
1072 Budapest, Rákóczi u. 26. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport krízisben lévő családokkal foglalkozó szociális szakemberek 
részére 

 A program témája: A csoport célja a krízisben lévő családok helyzetének, körülményeinek feltérképe-
zése, jobb megértése. Reményeink szerint ebben a folyamatban a segítő jobban 
megértheti a kliens család viselkedését, annak összefüggéseit, rendszerkapcsolatait, 
az érzelmi megnyilvánulásokat is. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, március 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pécs, Debrecen, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Barát Katalin, 1/328-0738 
 A program engedélyszáma: S-05-048/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

174.  A programot indító megnevezése: 
 

„Egyről A Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítvány 
1071 Budapest, Peterdi u. 24. 

 A program címe: Szociális területen dolgozó szakemberek felkészítése az egyszülős krízisek keze-
lésére 

 A program témája: Az egyszülős családok krízisből való kivezetésének gyakorlata és elmélete. A módszerek 
átadása. Új stratégiák kidolgozása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, május 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Mátészalka, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Nagy Lajosné, 20/315-2747 
 A program engedélyszáma: S-05-062/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

175.  A programot indító megnevezése: 
 

Összjáték Alapítvány 
1119 Budapest, Náday Ferenc u. 5. 

 A program címe: „Gyermekvédelmi labirintus” (gyermekközpontú esetfeldolgozás) 
 A program témája: A tréning ötletét, Kardos Péter-Nyári Gábor: Cigánylabirintus c. könyve adta. 

A tréning szerkezet úgynevezett szerepjáték forgatókönyv. Célja az alap- és szak-
ellátás szakemberei számára egy speciális és rendhagyó esetfeldolgozási lehető-
séget biztosítani. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, május, szeptember, november 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Megyaszó, Pécs, Mónosbél, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-

Bihar, Heves megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kókai Orszolya Boglárka, 70/770-0561 
 A program engedélyszáma: S-05-068/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

176.  A programot indító megnevezése: 
 

Összjáték Alapítvány 
1119 Budapest, Náday Ferenc u. 5. 

 A program címe: Intézmények közötti kommunikáció fejlesztése 
 A program témája: A 4 napos tréning célja, az intézményeken belüli és intézmények közötti kommuni-

káció és együttműködés hatékonyságának fejlesztése. Az intézmények fogalmába 
beleértjük a gyermekvédelmi alap- és szakellátás valamennyi képviselőjét, vala-
mint az önkormányzat képviselőit is - mindenkit aki felelős, és tehet azért, hogy a 
gyermekvédelmi rendszer jobban és hatékonyabban működjön. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január-október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Megyaszó, Pécs, Budapest, Újszász, Győr, Mónosbél, Debrecen, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tóth Attila, 70/242-2307 
 A program engedélyszáma: S-05-069/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

177.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Videotréning Egyesület 
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 17. 

 A program címe: Videotréner-képzés 
 A program témája: Másfél éves - módszerspecifikus szupervízió - videotréner-képzés. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 
 A program időtartama: 80 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szeged, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 145 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szilvási Léna, 20/984-4985 
 A program engedélyszáma: S-05-071/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

178.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány „Vajda 3” Menhelye 
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3. 

 A program címe: Szupervíziós csoport a „Vajda 3” Menhely munkatársai számára 
 A program témája: Intézményi és szervezeti kérdések elemzésére, a gondozási munkák során felme-

rülő esetek megbeszélése. Célja a team-tagok szakmai önismereti elemeinek, ref-
lexióinak használata és gyarapítása. 

 A program célcsoportja: szociális munkás 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 2. 
 A program időtartama: 72 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bazsa Tibor Zsolt, 1/333-5987 
 A program engedélyszáma: S-05-072/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

179.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Szupervízió szociális intézményekben dolgozó munkatársak részére 
 A program témája: A csoportos szupervízió közben a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy fel-

dolgozzák mindazokat a történéseket, élményeket, konfliktusokat traumákat, ame-
lyeket a munkavégzés közben átélnek. A feldolgozás által a résztvevők munkavég-
zése tudatosabbá válik, szakmai önismerete gyarapszik, képessé válnak a lelki 
egészségük hosszútávú megőrzésére. A szupervíziót elsősorban az oltalom Egyesület 
intézményeiben dolgozó munkatársak részére hírdetjük meg. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, 
szociális munkás, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Donkó Erzsébet, 1/210-5400 
 A program engedélyszáma: S-05-080/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

180.  A programot indító megnevezése: 
 

Összjáték Család- és Kapcsolati Műhely Alapítvány 
1119 Budapest, Náday Ferenc u. 5. 

 A program címe: Csapatépítés 
 A program témája: A 3 napos tréning egy bevezető - bemelegítő foglalkozás, melynek célja, hogy a 

képzésre jelentkező szakemberek csoporttá szerveződjenek. Célunk továbbá a részt-
vevők önismeretének fejlesztése, egymás megismerése, kommunikációs és együtt-
működési készségek gyakorlása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január-november 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tóth Attila, 70/242-2307 
 A program engedélyszáma: S-05-081/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

181.  A programot indító megnevezése: 
 

EDU PED Oktatási és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
1041 Budapest, Lőrinc u. 38. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés a segítő szakmában dolgozók részére 
 A program témája: A segítő szakmában dolgozó személy felé irányuló sokrétű és nagyfokú megterhe-

lésnek megfelelő, magasan integrált, emocionálisan reakcióképes, szakmai kom-
petenciahatárait ismerő személyiség fejlődésének elősegítése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 4., szeptember 19., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Juhász Sándor, 1/370-4745 
 A program engedélyszáma: S-05-083/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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182.  A programot indító megnevezése: 

 
Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 
1221 Budapest, Ady E. u. 65. 

 A program címe: Elmélet és gyakorlat a fogyatékos emberek ellátásában 
 A program témája: A fogyatékosokkal foglalkozó szociális szférában dolgozó segítő munkatársak 

részére speciális szakmai ismeretek átadása önismereti és kommunikációs készségek 
fejlesztése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 27 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Helmeczi Erika, 1/317-4417 
 A program engedélyszáma: S-05-094/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

183.  A programot indító megnevezése: 
 

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése értelmi fogyatékos felnőttek 
intézményi ellátása során 

 A program témája: A tréning az értelmi fogyatékos felnőttek szexuális viselkedésével kapcsolatos 
kérdések, problémák, döntési helyzetek, konfliktusok esetén a megfelelő bánásmód 
kialakítását, a kommunikáció megkönnyítését szeretné elérni. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, foglalkoztatás 
szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő, értelmi fogyatékosok 
ellátásában dolgozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 33 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: S-05-098/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

184.  A programot indító megnevezése: 
 

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 személyiség-

fejlesztő csoportfoglalkozás. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 

szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatáárs, 
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: S-05-114/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

185.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a budapesti XVII. kerületi Támogató Szolgálat szak-
emberei részére 

 A program témája: A végzett munkatevékenységhez kapcsolódó konkrét esetek tárgyalása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 

szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatáárs, 
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: S-05-115/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

186.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Pszichodráma Egyesület 
1078 Budapest, Murányi u. 16. 

 A program címe: A szociális ágazatban dolgozó segítő szakemberek szakmai tudatosságának fej-
lesztése dramatikus eszközökkel 

 A program témája: A program célja a segítői identitás erősítése, a segítő szakemberek probléma-
megoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, a kliensekkel és a szakmai 
közeggel való kapcsolat optimalizálása érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Falvai Rita, 1/270-2815 
 A program engedélyszáma: S-05-116/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

187.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1173 Budapest, Pesti út 117. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport az idősellátásban dolgozó szakemberek részére 
 A program témája: Az időskorúak ellátásában végzett munkatevékenységhez kapcsolódó konkrét esetek 

tárgyalása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás mukatárs, 
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő, intézmény, szolgálat-vezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, április, szeptember 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sashegyi Attila, 1/254-0041 
 A program engedélyszáma: S-05-121/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

188.  A programot indító megnevezése: 
 

Partners Hungary Alapítvány 
1027 Budapest, Frankel Leó út 5. 

 A program címe: Szervezetfejlesztés és szervezeti változások menedzselése szociális intézményekben 
 A program témája: A tréningprogram célja, hogy a szociális intézmények munkatársai gyakorlaton 

keresztül elsajátítsák a szervezeti változások konstruktív kezelésének készségét, 
megismerjék a szervezetfejlesztés lehetőségeit. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 27 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kertész Tibor, 1/438-5267 
 A program engedélyszáma: S-05-001/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

189.  A programot indító megnevezése: 
 

Partners Hungary Alapítvány 
1027 Budapest, Frankel Leó út 5. 

 A program címe: Vezetői készségfejlesztő tréning szociális intézmények vezetői számára 
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 A program témája: Szociális intézményekben dolgozó vezetők vezetői készségeinek és hatékonyságá-

nak fejlesztése. A képzés a vezetők hatékony felkészítése érdekében az alábbi főbb 
témaköröket érinti: szervezeti kultúra, szervezetpszichológia, vezetői szerepek, 
döntéshozás, konfliktuskezelés, stratégiai tervezés, motiválás, értékelés. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kertész Tibor, 1/438-5267 
 A program engedélyszáma: S-05-002/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

190.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület 
1083 Budapest, Práter u. 56. V. 57. 

 A program címe: Lelki erőlét fejlesztése az IP segítségével 
 A program témája: A adleri mélylélektan kultúrájának segítségével növelni lehet a frusztráció tűrést, 

segíteni az egészséges életstílus kialakulását, s mélyíteni a helyes önértékérzést. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 33 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szabó Margit, 1/303-3520, 30/356-8726 
 A program engedélyszáma: S-05-015/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

191.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Családterápiás Egyesület 
1072 Budapest, Rákóczi út 26. 

 A program címe: Rendszerszemléletű családi önismereti tréning 
 A program témája: A tréning célja, hogy a mindennapi munkájuk során viharos családi helyzetekkel, 

érzelmi megnyilvánulásokkal találkozó szociális szakemberek a saját családjuk 
történetének jobb megértésével elkerüljék a bevonódást, és a kiégést. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február, március 
 A program időtartama: 150 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Debrecen, Pécs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 150 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Barát Katalin, 26/361-927 
 A program engedélyszáma: S-05-019/2005 
 A minősítés érvényes: 2008. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
SE-ÁOK/2007-1/00142 

192.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: Kommunikációs tréning 
 A program témája: A verbális és nonverbális kommunikáció készségek, képességek fejlesztése, a szülőkkel 

folytatott kommunikáció hatékonyság növelése. 
 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, november 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Rózsa Judit, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: S-05-025/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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193.  A programot indító megnevezése: 

 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 
1071 Budapest, Dózsa Gy. út 82/b. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: Készségfejlesztő és konfliktuskezelő tréning 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dikter Tiborné, 1/322-6609 
 A program engedélyszáma: S-05-032/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

194.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: A helyi Biztos Kezdet Program koordinátorainak képzése 
 A program témája: Speciális ismeretek nyújtása a helyi Biztos Kezdet Program fejlesztése, szolgálta-

tásainak beindítása és fenntartása érdekében szükséges koordinátori tevékeny-
ségek résztvevőkkel közös - helyi sajátosságokhoz igazított - meghatározása által. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szikulai István, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: S-05-039/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

195.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: Kommunikáció és biztos fejlesztés a „Biztos kezdet” programban 
 A program témája: Speciális készségek fejlesztése, új technikák és módszerek bemutatása a Biztos 

kezdet programban. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szikulai István, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: S-05-040/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

196.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola - Wesley Pasztorállélektani Intézet 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Megújulás tréning 
 A program témája: A szakmai személyiség megerősítése, ellenállóbbá tétele, az önvédelmi asszer-

tivitás növelése az eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 27 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hubainé Muzsnai Márta, 1/210-5400/137 
 A program engedélyszáma: S-05-069/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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197.  A programot indító megnevezése: 

 
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
1093 Budapest, Lónyay u. 19. 

 A program címe: Vezetői és szervezetfejlesztési (coaching) képzés 
 A program témája: A képzés célja a coaching vezetési módszer bevezetése és meghonosítása fogyaté-

kossággal élő személyeket gondozó, ellátó intézményekben. A coaching vezetési 
stílus révén a szociális intézmények szakembereinek szakmai tudatosságának 
növelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, november, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 54 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Gabriella, 1/215-5213 
 A program engedélyszáma: S-05-080/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

198.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a Pest megyei és fővárosi szociális intézmények vezetői 
számára 

 A program témája: A szociális területen dolgozó felső és középvezetők készségeinek és hatékonyságának 
fejlesztése, a vezetői pozicióval kapcsolatos nehézségek feldolgozása, valamint 
párbeszéd kialakítása és erősítése az egyes intézmények között. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 11. 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kártyás Irén, 1/338-4186, kartyas@menhely.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-082/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

199.  A programot indító megnevezése: 
 

Ébredések Alapítvány 
1089 Budapest, Kálvária tér 5. 

 A program címe: A hatékony szervezet és a hatékony munkatárs: a szervezet irányítása, team 
munka és a külső-belső kommunikáció - vezető szakembereknek 

 A program témája: A team munka szervezeti alapjainak megteremtése, működtetése és ellenőrzése, 
valamint a különböző szervezetek közötti együttműködés technikái - vezető pozi-
cióban lévő szakembereknek. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 1. 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Szentes 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kristóf Róbert, 20/825-0209 
 A program engedélyszáma: S-05-089/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

200.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport az Alzheimer betegek gondozását végzők számára 
 A program témája: Speciális szükségletű idős személyek gondozását végzők esetelemzései és esetvezetési 

készségének fejlesztése, szakmai támogatása, mentális megerősítése, saját élmény 
alapján működő esetmegbeszélő csoportokban. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
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 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Györgyi, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: S-05-097/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

201.  A programot indító megnevezése: 
 

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület 
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 

 A program címe: Családi konfliktusok kezelése mediációs technikával 
 A program témája: Cél: mediátor képzés, mely a családi konfliktusok megoldásában való szakszerű 

segítségnyújtásra készíti fel a résztvevőket. Közvetett formában a családi probléma-
helyzetek megoldására koncentrál. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Barinkai Zsuzsanna, 1/225-3525 
 A program engedélyszáma: S-05-099/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

202.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest Szociális Forrásközpont 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 A program címe: „Még mindig van-e neme a kliensnek?” továbbképző kurzus 
 A program témája: Szexuális vonatkozású kliens-problémák kezelésének megtanulása - a segítés és a 

nemet is mondani tudás határmezsgyéjén. Reflektorfényben: az énhatárok. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február, április, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gosztonyi Géza, 1/327-1419 
 A program engedélyszáma: S-05-100/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

203.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Szociális Forrásközpont 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 A program címe: Kiégve vagy újratöltve? (Feltöltő tréning a kiégés elkerülésére) 
 A program témája: Tapasztalat, rutin, frusztráció….kiégés. A burn - out megelőzhető, a lelki és szellemi 

teherbírás karbantartható. Profi kapcsolatkezelési technikák a siker és saját 
egyensúlyunk érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Hajós Veronika, 20/925-3352 
 A program engedélyszáma: S-05-103/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

204.  A programot indító megnevezése: 
 

Standing Conference Bt. 
1027 Budapest, Tölgyfa u. 14. 

 A program címe: Partnerség a Biztos kezdet programban 
 A program témája: Együttműködési és kooperációs kompetenciás fejlesztése települési szintű Biztos 

kezdet programokban (partnerségen alapuló tervezés és együttműködés a 0-6 éves 
gyermekek és családjaik komplex támogatása érdekében). 
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 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 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: Dr. Eszik Zoltán, 20/936-2642 
 A program engedélyszáma: S-05-106/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

205.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Paál Emőke 
1022 Budapest, Balogvár u. 6. 

 A program címe: A kiégés (burn-out) jeleinek felismerése, megelőzése, kezelése 
 A program témája: A burn-out jelenséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, az érzelmi kifejezőképesség és 

kreativitás, a szakmai gyakorlatra vonatkozó önreflektív elemző készség ismerete, 
előadás és saját élményű csoport formájában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 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: Dr. Paál Emőke, 20/481-9453 
 A program engedélyszáma: S-05-005/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 

 
 
25831/2004. 

 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 
a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
OM 273/63/2004. 

206.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 10. 

 A program címe: Szupervízió 
 A program témája: A foglalkozás során a gondozó megérti személyes viszonyát a munkához, segítséget 

kap önmaga lelki karbantartásához, fejlesztéséhez, feszültségeinek megoldásához. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január-február 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Eger, Győr 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 37 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Szombathelyi Éva, 1/2100-330/1121 mell. 
 A program engedélyszáma: S-05-006/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

207.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 10. 

 A program címe: Autogén tréning 
 A program témája: A relaxáció segíti a lelki egészség megőrzését, növeli a gondozó empátiás készségét, 

toleranciáját, erősíti az önismeretet, csökkenthető a munkával kapcsolatos feszült-
ség. A saját gyakorlások fejlesztik az önszabályozást. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január-február 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Győr, Eger, Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 37 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Szombathelyi Éva, 1/2100-330/1121 mell. 
 A program engedélyszáma: S-05-007/2004 
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 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 

a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
OM 274/186/2004. 

208.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 10. 

 A program címe: Esetmegbeszélés 
 A program témája: Személyiségfejlesztő foglalkozás, ahol a segítők által hozott konkrét esetek kapcsán 

felmerülő élmények, problémák, konfliktusok megbeszélése, pszichológiai feltárása 
folyik. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január-február 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Eger, Győr 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 37 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Szombathelyi Éva, 1/2100-330/1121 mell. 
 A program engedélyszáma: S-05-008/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

209.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a fővárosi és Pest megyei utcai gondozó szolgálatok 
munkatársai számára 

 A program témája: Az intézményközi esetmegbeszélő csoport célja a hajléktalan emberekkel foglalkozó 
utcai szociális munkások érzelmi terheinek csökkentése, munkájuk eredményességének 
javítása, az eseteken keresztüli párbeszéd erősítése az intézmények között. 

 A program célcsoportja: szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 4. 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kártyás Irén, 1/338-4186, kartyas@menhely.hu 
 A program engedélyszáma: S-05-010/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

210.  A programot indító megnevezése: 
 

Prof. Dr. Bagdy Emőke 
1025 Budapest, Kapy u. 38/F. 

 A program címe: PSZICHOFITNESS: A szakmai személyiség védelme stresszkezeléssel 
 A program témája: Stresszkezelő eljárások megtanulása önsegítésre, valamint multiplikációs célkitű-

zésével. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 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: Prof. Dr. Bagdy Emőke, 1/430-2347, 20/326-1401 
 A program engedélyszáma: S-05-018/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 

a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
25829-1/2004 

211.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Gordon Iskola Egyesület 
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 

 A program címe: Szakmai személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, konfliktuskezelő, a kiégés megelő-
zését szolgáló tréning 
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 A program témája: A résztvevők felvértezése olyan készségekkel, melyek biztosítják a konstruktív együtt-

működés mellett az önvédelmet, a hosszú távú hatékony segítői munkát. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kaló Sándorné, 30/510-2038, 88/421-007 
 A program engedélyszáma: S-05-019/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

212.  A programot indító megnevezése: 
 

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 
1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 165. 

 A program címe: Szupervízió (gyermekvédelemben dolgozók segítése) 
 A program témája: A személyes gondoskodást végző gyermekvédelemben dolgozók 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Víghné Károlyi Katalin, 30/619-9808 
 A program engedélyszáma: S-05-026/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

213.  A programot indító megnevezése: 
 

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 
1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 165. 

 A program címe: Beilleszkedési zavarok esetelemzése gyermek- és lakásotthonokban - esetmegbeszélő 
csoport 

 A program témája: A beilleszkedés zavarokkal küzdő gyermekek eseteinek feldolgozása, esetmegbeszélő 
csoportfoglalkozások vezetési és alkalmazási technikák elsajátítása. 

 A program célcsoportja: családgondozó, gyermekfelügyelő, hivatásos, vagyonkezelő illetve eseti gondnok, 
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, utógondozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 1. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Heislerné Dobos Éva, 1/200-7961 
 A program engedélyszáma: S-05-029/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

214.  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: A jóvátételi eljárás levezetésének elsajátítása, melynek célja fiatalkorúak maga-

tartási vétségből, bűnelkövetésből adódó testi, vagy lelki sérülést okozó problémák 
kezelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Győrfi Éva, 1/225-3525 
 A program engedélyszáma: S-05-030/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

215.  A programot indító megnevezése: 
 

IMPET Tanácsadó és Szolgáltató BT 
1132 Budapest, Csanády u. 8. 

 A program címe: Közösségi játékok időseknek 
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 A program témája: A képzés legfontosabb  célja, hogy az idősekkel foglalkozó szakembereket képessé 

tegye a játékvezetésre, és a sajátélményű tanulócsoport keretein belül, a játék-
tanulás mellett fejlessze a konfliktuskezelési készséget is. 

 A program célcsoportja: klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, szociális munkás, 
pszichológus, gyógytornász,mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Győr, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Somorjai Ildikó, Török Emőke, 1/329-4367, 1/332-0897 
 A program engedélyszáma: S-05-032/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

216.  A programot indító megnevezése: 
 

Partners Hungary Alapítvány 
1027 Budapest, Frankel Leó út 5. 

 A program címe: Mediáció gyakorlata a szociális intézményekben 
 A program témája: A mediációs alapképzés során elsajátított ismereteink bővítése és elmélyítése. 

A munka során felmerült konfliktushelyzetek megbeszélése és elemzése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 27 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kertész Tibor, 438-5267 
 A program engedélyszáma: S-05-033/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

217.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Szociális Forrásközpont 
1054 Budapest, Városház u. 9-11. 

 A program címe: Agresszió kezelése személyiségfejlesztési tréning 
 A program témája: A szociális szakembert érő agresszió kezelése és a szociális szakemberben keletkező 

agresszió feloldása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február, április, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Hajós Veronika, 20/925-3352 
 A program engedélyszáma: S-05-036/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

218.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: „Kapcsolatok sokfélesége a szolgáltatást használók, hozzátartozók és a szakemberek 
viszonyrendszerében” - szakmai személyiségfejlesztés idősekkel foglalkozó szak-
embereknek 

 A program témája: Ismeretfejlesztéssel és pszichodramatikus csoportmunkával az idősekkel folyó 
segítőkapcsolatban megjelenő érzelmek megértése, tudatosabbá tétele, az „elaka-
dások” feldolgozása annak érdekében, hogy a segítő munkáját sikeresebben, kreatí-
vabban legyen képes ellátni. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 250 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Jeszenszky Zita, 1/475-5000 
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 A program engedélyszáma: S-05-053/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

219.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület 
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 10. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés a szociálterápiás szerepjáték módszerével - a személyiség 
utóérlelésének szelíd módszere 

 A program témája: Segítségnyújtás a pszichoszociális területen dolgozók számára saját attitűdjük 
tisztázásához, empátiás készségük- és szakmai kompetenciájuk növeléséhez. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
szociális munkás, pedagógus, pszichológus, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 16., 28., április 10., 16., 19., 20., május 4., 11., 15., szeptember 7., 

17., 21., 25., október 5., 16., 19. 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Ajka, Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Kaskantyú, Pomáz-Dolina, Szeged, 

Szombathely, Veszprém 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyurkó Pál, 1/266-1043, 30/211-5295 
 A program engedélyszáma: S-05-054/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

220.  A programot indító megnevezése: 
 

Család, Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület 
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 

 A program címe: FIKSz program, a vérszerinti családjukról távol élő gyermekek gondozásának 
nevelésének specialitásai a gyermekek szükségleteinek tükrében 

 A program témája: Szakmai készségek fejlesztése, melyek a gyermekjóléti/gyermekvédelmi gondoskodásra 
szoruló gyermekek szükséglet szerinti ellátásához elengedhetetlenek. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tóth Katalin, 1/225-3525, 30/656-7178 
 A program engedélyszáma: S-05-057/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

221.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Szupervízió gyermekotthonban dolgozó pedagógusoknak és gondozónőknek 
 A program témája: A szakmai személyiség fejlesztésére irányuló interaktív csoport. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 38 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Morvainé Nagy Mária, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: S-05-058/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

222.  A programot indító megnevezése: 
 

LEGE ARTIS Bt. 
1125 Budapest, Diós Árok 32/b. 

 A program címe: A gyermekvédelmi/családi mediáció 
 A program témája: A gyermekvédelmi/családi mediáció bevezetése és a módszer elterjesztése a gyermek-

védelmi alap és szakellátása területén. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 75 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Virágné Lovas Zsuzsa, 1/214-2038, 20/971-9517 
 A program engedélyszáma: S-05-059/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 

a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
OM 274/131/2004 

223.  A programot indító megnevezése: 
 

Partners Hungary Alapítvány 
1027 Budapest, Frankel Leó út 5. 

 A program címe: Mediáció a szociális intézményekben 
 A program témája: A résztvevők elsajátítsák a mediáció eszközrendszerét, melyet a munkájuk során 

felmerült konfliktushelyzetek megoldásához hatékonyan tudnak használni. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 27 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kertész Tibor, 1/438-5267 
 A program engedélyszáma: S-05-064/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

224.  A programot indító megnevezése: 
 

Kapcsolat Alapítvány 
1073 Budapest, Osvát u. 3. 

 A program címe: Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning 
 A program témája: A résztvevő a foglalkozások végére képes lesz a legnehezebb kapcsolattartási 

ügyek eredményes kezelésére, tud közvetíteni konfliktusban lévő szülők között. 
 A program célcsoportja: családgondozó, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, 

egyéb humán diplomával rendelkező, vagy gyermekvédelemben dolgozó főiskolai 
szakember 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 15. 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 48 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Kardos Ferenc, 30/519-0529 
 A program engedélyszáma: S-05-074/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

225.  A programot indító megnevezése: 
 

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány 
1095 Budapest, Gál u. 25. 

 A program címe: Az Addikció Súlyossági Index (ASI) felvételének elsajátítása, tréning formában 
 A program témája: Szociális szakemberek, segítők tréningje, amelyen résztvevők alkalmassá válnak 

az Addikció Súlyossági Index (ASI) felvételére, mely a nemzetközi szakirodalomban 
széleskörűen elterjedt strukturált interjú módszer. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Rácz József, Lencse Menyhért, 1/215-7833 
 A program engedélyszáma: S-05-078/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
23736-1/2005 

226.  A programot indító megnevezése: 
 

Kapcsolat Alapítvány 
1073 Budapest, Osvát u. 3. 

 A program címe: A mediáció módszere (készségfejlesztő tréning) 
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 A program témája: A résztvevő a foglalkozások végére képes lesz közvetíteni konfliktusban lévő felek 

között, ha semleges kívülálló harmadik félként felkérik erre. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 15. 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 58 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Kardos Ferenc, 30/519-0529 
 A program engedélyszáma: S-05-105/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

227.  A programot indító megnevezése: 
 

Kapcsolat Alapítvány 
1073 Budapest, Osvát u. 3. 

 A program címe: Kamasz mediációs készségfejlesztő tréning 
 A program témája: A segítő foglalkozásúak, pedagógusok ismerjék meg és gyakorolják be a speciális 

konfliktuskezelési technikát, a mediációt. Ezzel segítik a generációk közötti viták 
vesztes-mentes megoldását, és a kapcsolatok jobbá tételét. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Kardos Ferenc, 30/519-0529 
 A program engedélyszáma: S-05-106/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

228.  A programot indító megnevezése: 
 

Kapcsolat Alapítvány 
1073 Budapest, Osvát u. 3. 

 A program címe: Szupervízió kapcsolatügyeleti mediátoroknak 
 A program témája: A kapcsolatügyeleti mediátorok szerepének, szakmai személyiségének és kompe-

tenciájának fejlesztése, a burnout kivédése. 
 A program célcsoportja: kapcsolatügyeleti mediátor 
 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: Dr. Hubainé Muzsnai Márta, 1/343-4000 
 A program engedélyszáma: S-05-108/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

229.  A programot indító megnevezése: 
 

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 
1061 Budapest, Hegedű u. 7. 

 A program címe: A szociálpolitikai változások hatása a családsegítés mindennapi gyakorlatára 
 A program témája: A változások következtében szükség van családsegítés megújulására, melynek 

lehetőségét, eszközrendszerének viszonyulását az új igényekhez a közös gondolkodás 
során kell kialakítani. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás, 
pszichhológus, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. november 8-9. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Keller Ágnes, 1/322-0623 
 A program engedélyszáma: K-05-003/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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230.  A programot indító megnevezése: 

 
Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország 
1163 Budapest, Galgahévíz u. 45. 

 A program címe: Resztoratív Gyakorlatok. Az öntudatos állampolgár és a közösség helyreállítása 
- A Resztoratív konferenciák, körök és egyéb resztoratív gyakorlatok kilencedik 
nemzetközi konnferenciája 

 A program témája: A konferencia célja, hogy az első napon, a magyar szakemberek egy nemzetközi 
szintű képet kapjanak a resztoratív gyakorlatok formáiról a nevelés és gondozás 
területeitől a büntetőeljárásokig. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. november 7. 
 A program időtartama: 7 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Negrea Vidia, 1/401-0650 
 A program engedélyszáma: K-05-008/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

231.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: Időskorúak bántalmazása - az időskori abúzus 
 A program témája: Az időseket érő bántalmazási formák felismerésének tudatosítása, a megelőzéshez 

és kezeléshez szükséges lehetőségek megismertetése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 3 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Jeszenszky Zita, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: K-05-009/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

232.  A programot indító megnevezése: 
 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
1051 Budapest, Október 6. u. 22. 

 A program címe: Az (értelmi) fogyatékossággal élők foglalkoztatása és munkavégzése során alkal-
mazandó egyenlő bánásmód követelményeiről 

 A program témája: A fogyatékosságon alapuló diszkriminatív helyzetek felismerésének, megelőzésének, 
valamint jogorvoslati lehetőségének a bemutatása munkahelyi hátrányos meg-
különböztetés kapcsán. 

 A program célcsoportja: szociális munkás, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gurbai Sándor, 1/411-1356 
 A program engedélyszáma: K-05-021/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

233.  A programot indító megnevezése: 
 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
1051 Budapest, Október 6. u. 22. 

 A program címe: Támogató szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek szakmai konferenciája 
 A program témája: A felnőtt értelmileg akadályozottak támogató szolgáltatásait tekinti át, kiemelten 

az elmúlt évek hazai tapasztalataira, nemzetközi gyakorlatra, határterületek együtt-
működésére és a minőségi fejlesztés szempontjaira. 

 A program célcsoportja: klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, 
szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 
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 A program időtartama: 13 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Balázsiné Pokker Linda, 1/411-1356 
 A program engedélyszáma: K-05-025/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

234.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 
1039 Budapest, Batthyány u. 45. 

 A program címe: „Híd” Szociális ellátás a Kárpát medencében III. Az Európai Bizottság szociál-
politikai menetrendje és annak hatása az EU tagokra és az újonnan csatlako-
zókra 

 A program témája: A konferencia résztvevői információt kapjanak az EU szociálpolitikai menetrend-
jéről és annak várható hatásairól az EU tagokra és az újonnan csatlakozó tag-
államokra. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 18-19. 
 A program időtartama: 9 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/345-0404, 1/414-3300 
 A program engedélyszáma: K-05-028/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

235.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete 
1039 Budapest, Batthyány u. 45. 

 A program címe: A szociális ellátások aktuális kérdései 
 A program témája: A konferencia résztvevői folytassanak párbeszédet a szociális ellátórendszer 

aktuális kérdéseiről, az ágazat jövőjéről. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 12. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár Zoltán, 1/345-0404, 1/414-3300 
 A program engedélyszáma: K-05-029/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

236.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. 

 A program címe: Országos Gyermekvédelmi tanácskozás „Hátrányos helyzet és gyermekvédelem. 
Tíz éves a Gyermekvédelmi Törvény.” címmel 

 A program témája: A hazai gyermekvédelem általános helyzetének és a továbbfejlesztés legfontosabb 
irányainak számbavétele és elemzése a gyermekvédelmi törvény elfogadásának 
10 éves jubileuma alkalmából. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 24-26. 
 A program időtartama: 15 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Békés Zoltán, 1/323-2910 
 A program engedélyszáma: K-05-038/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

237.  A programot indító megnevezése: 
 

Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület 
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27. 

 A program címe: „Hogy is van ez?” - avagy utak és lehetőségek a magyar szociális ellátásokban 
elnevezésű Országos Szociális Szakmai Konferencia 2007. 
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 A program témája: A konferencia célja a szociális ellátások területén működő intézmények vezetőinek 

kapcsolatépítésén túlmenően a szociális intézményekre vonatkozó jogszabályi és 
finanszírozási problémák megvilágítása, ezek lehetséges megoldásainak keresése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 3-4. 
 A program időtartama: 10 előadás 
 A program indításának helyszíne: Alsópáhok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Rádi - Dallos Rita, 30/263-4331 
 A program engedélyszáma: K-05-039/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

238.  A programot indító megnevezése: 
 

Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület 
1122 Budapest, Városmajor u. 48/b. 

 A program címe: Az emberi jogok, ellátásához fűződő és speciális jogok érvényesülése, az érdek-
védelem és a jogvédelem szerepe és lehetősége, a szociális szolgáltatásokban 

 A program témája: A szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban dolgozók jogismeretének 
bővítése, tájékoztatás a jogvédelmi és érdekvédelmi lehetőségekről, a szolgáltató 
kötelezettségei az ellátotti jogok érvényre jutása és a jogvédelem területén. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 22. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-

Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, 
Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye 

 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Györgyi, 1/224-0860 
 A program engedélyszáma: K-05-044/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

239.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Bölcsődék Egyesülete 
1119 Budapest, Tétényi út 46/48. 

 A program címe: Változó világunkban is fókuszban a család! A Magyar Bölcsődék V. Szakmai 
kongresszusa 

 A program témája: A bölcsődei területen dolgozók országos szakmai konferenciája, mely lehetőséget 
biztosít a résztvevők számára, hogy megismerkedjenek szakmájuk legfrissebb 
ismereteivel, eredményeivel, lehetséges új feladataival. 

 A program célcsoportja: bölcsődei szakemberek, dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 25. 
 A program időtartama: 10 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Acsainé Végvári Katalin, 1/481-0975 
 A program engedélyszáma: K-05-046/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

240.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 

 A program címe: „Érezni, megérteni, cselekedni, átadani” - A pikleri gondolkodás, gondoskodás 
jelene és jövője 

 A program témája: Pikler Emmi nézeteire és az általa alapított intézet gyakorlatára építő szakemberek 
tanácskozása, tapasztalataik kicserélése szempontjából. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 19. 
 A program időtartama: 8 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálló Éva, 1/212-4609, 1/212-4610 
 A program engedélyszáma: K-05-050/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

241.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Szakmai Szövetség 
1094 Budapest, Liliom u. 8. 

 A program címe: A szociális munka etikai dilemmái 
 A program témája: A Szociális Munka Etikai Kódexének minél szélesebb körben történő megismertetése. 

Tapasztalatcsere a gyakorlatban történő alkalmazhatóságról. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szeged, Nyíregyháza, Szombathely, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bujdosó Judit, 1/216-2866 
 A program engedélyszáma: K-05-053/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

242.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
1034 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: Az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatások ötödik országos konferenciája 
 A program témája: A konferencia célja, hogy az átmeneti gondozás eszközeit, lehetőségeit részben 

felmérje a két leggyakrabban felmerülő ellátási indok - a lakhatási problémák és a 
magatartási problémák - mentén. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 27. 
 A program időtartama: 10 előadás 
 A program indításának helyszíne: Salgótarján, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mihály Blanka, 1/465-5000 
 A program engedélyszáma: K-05-061/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

243.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Szakmai Szövetség 
1094 Budapest, Liliom u. 8. 

 A program címe: A szociális munka szupervíziós konferenciája 
 A program témája: Továbbképzés az akkreditált szupervízoroknak, a hazai helyzet bemutatása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bujdosó Judit, 1/216-2866 
 A program engedélyszáma: K-05-065/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

244.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: A BMSZKI intézményeinek szakmai bemutatkozása 
 A program témája: A BMSZKI intézményeinek és a bennük folyó szakmai munka bemutatása/meg-

ismertetése a hajléktalanellátó intézményekben dolgozó szociális munkások részére. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 31., február 28., március 28., április 25., május 30., június 27. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bércesi Ildikó, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: K-05-073/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

245.  A programot indító megnevezése: 
 

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 165. 

 A program címe: Hogyan főzzünk egészségesen, takarékosan a gyermekotthonokban élő gyere-
keknek? 

 A program témája: A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó otthonokban dolgozók táplálkozáselméleti 
és főzésgyakorlati továbbképzése, akiknek feladata munkájuk során a gyermekek 
ellátása. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális munkás, gyermek-
otthoni, lakásotthoni nevelő, élelmezésvezető, szakács 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Patkó Kornélia, 1/200-7961 
 A program engedélyszáma: K-05-086/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hazai vagy külföldi tanulmányút 

246.  A programot indító megnevezése: 
 

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 165. 

 A program címe: A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók finnországi tanulmányútja 
 A program témája: Szakmai tanulmányút a Finnországban működő speciális gyermekvédelmi szak-

ellátó intézmények megismerése céljából. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 6 nap 
 A program indításának helyszíne: Finnország 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 57 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Blumenfeldné dr. Mikola Judit, 1/200-7961 
 A program engedélyszáma: U-05-003/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

247.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Szociális munka tanulmányútja 2 európai nagyváros hajléktalanellátó intéz-
ményeibe 

 A program témája: Budapesti hajléktalan ellátás 16 szociális munkása háromnapos szakmai tanul-
mányúton vesz részt Londonban és Párizsban: 12 fő Londonban, 4 fő Párizsban, 
hogy hajléktalan ellátó intézményeket és jó szakmai gyakorlatokat ismerjenek meg. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: London, Párizs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fehér Boróka, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: U-05-007/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

248.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat munkatársai számára szervezett 
berlini tanulmányút 
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 A program témája: Tanulmányutunk során szeretnénk megismertetni a mob - obdachlose machen 

mobil e. V. és a Berliner Stadtmission hajléktalan embereket ellátó szervezetek 
munkájával, a berlini hajléktalanellátó rendszer működésével. 

 A program célcsoportja: szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 7-9. 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Berlin 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kártyás Irén, 1/338-4186 
 A program engedélyszáma: U-05-008/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

249.  A programot indító megnevezése: 
 

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 
1061 Budapest, Hegedű u. 7. 

 A program címe: Szociális munka dimenziói a családsegítésben 
 A program témája: A családsegítés mindennapi gyakorlatának bemutatása jó gyakorlatokon keresztül. 

Közös szemléletmód kialakítása a régió családsegítőiben. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás, 

pszichhológus, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február-december 
 A program időtartama: 9 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Keller Ágnes, 1/322-0623 
 A program engedélyszáma: M-05-001/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

250.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Országos 
Módszertani Központ 
1033 Budapest, Miklós u. 32. 

 A program címe: Szakmai műhely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újólag induló központjainak 
munkatársai részére 

 A program témája: A szakmai műhely célja, hogy az „új belépő” jelzőrendszeres szakmai központok-
ban dolgozó gondozók és más munkatársak részére átadjuk az évek során felhal-
mozott tapasztalainkat és szakmai ismereteinek, valamint betekintést adjunk a 
szolgáltatás biztosítása során jelentkező lehetséges nehézségekbe és a megoldási 
útvonalakba. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. februártól igény szerint 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovács Benedek, 1/368-9484, 1/368-9484/138 
 A program engedélyszáma: M-05-005/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

251.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Máltai Szereteszolgálat Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Országos 
Módszertani Központ 
1033 Budapest, Miklós u. 32. 

 A program címe: Szakmai műhely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már működő központjainak 
munkatársai részére 

 A program témája: A szakmai műhely célja, hogy a már régebben működő jelzőrendszeres szakmai 
központokban dolgozó gondozók és más munkatársak szakmai ismereteit elmélyít-
sük, illetve együttműködés keretében megoldási javaslatokat fogalmazzunk meg a 
helyi szinten megjelenő szolgáltatási nehézségekre, problémákra. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. februártól igény szerint 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovács Benedek, 1/368-9484, 1/368-9484/138 
 A program engedélyszáma: M-05-010/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

252.  A programot indító megnevezése: 
 

Országos Közoktatási Jogvédő Szolgáltató Egyesület 
1039 Budapest, Füst Milán u. 22. 

 A program címe: „Az integráció rögös útján”, avagy a romák megismerése, hogy megérthessük 
őket az együttműködésben 

 A program témája: Romológiai ismeretek. 
 A program célcsoportja: az aktív korú cigányokkal szakmai kapcsolatban álló professzionális és önkéntes 

segítők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, május 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Békéscsaba, Makó, Békés, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lakatos Ilona Anka, 30/225-6717 
 A program engedélyszáma: M-05-012/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

253.  A programot indító megnevezése: 
 

Emberbarát Alapítvány 
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 

 A program címe: Szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának módszerei 
 A program témája: Szenvedélybetegek gondozásában alkalmazott módszer és eszköztár bővítése, a 

szociális szakemberek szakmai, módszertani jártasságának, kognitív képességei-
nek fejlesztése, szakmai értékek közvetítése. A szenvedélybetegek komplex rehabi-
litációja, társadalmi, munkaerő-piaci re-integrálása speciális tudást, kompeten-
ciákat igényel. A modell elméletileg megalapozott, személyközpontú gondozási 
ismereteket tartalmaz, és az e téren összegyűlt több éves tapasztalatot hasznosítja, 
és növeli a szakmai hatékonyságot. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bereczki Sándor, 1/431-9791 
 A program engedélyszáma: M-05-014/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

254.  A programot indító megnevezése: 
 

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 
1035 Budapest, Váradi u. 9-11. 

 A program címe: Tovább … az integráció rögös útján 
 A program témája: Romológiai ismeretanyag átadása. A közös munka eredményeként a program 

egyben azt a közvetett célt is szolgálja, hogy mérséklődjön a hátrányos helyzetben 
lévő romákkal szembeni előítélet és elősegítse a társadalmi és munkahelyi integ-
rációjukat. 

 A program célcsoportja: az aktív korú cigányokkal szakmai kapcsolatban álló professzionális és önkéntes 
segítők 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember, október 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tapasztó Gábor, 1/250-1964 
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 A program engedélyszáma: M-05-027/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

255.  A programot indító megnevezése: 
 

Bölcsődei Múzeum Alapítvány 
1083 Budapest, Nagytemplom u. 3. 

 A program címe: Bölcsődetörténet V. - A kisgyermekkor kultúrája 
 A program témája: Reformkori könyvek a csecsemő és kisgyermekgondozásról, gyermekábrázolás a 

19. sz. első felének festészetében, gyermekgondozás és gyermekélet a régi magyar 
faluban, énekes-zenés játék hagyományok, Waldorf-baba készítés, tegnap és ma 
játékai a bölcsődében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 20. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vokony Éva, 1/313-1011 
 A program engedélyszáma: M-05-028/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

256.  A programot indító megnevezése: 
 

Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület 
1122 Budapest, Városmajor u. 48/b. 

 A program címe: Jogvédelmi Műhely az Emberi Méltóságért 
 A program témája: A bentlakásos intézményekben dolgozók jogismeretének bővítése, szemléletformá-

lás. Az alkotmányos, ellátáshoz fűződő és speciális jogok érvényre jutása tudato-
sodjék a segítő munka praxisában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 29. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Györgyi, 1/224-0864 
 A program engedélyszáma: M-05-039/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

257.  A programot indító megnevezése: 
 

Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület 
1122 Budapest, Városmajor u. 48/b. 

 A program címe: Gyermekjogi műhely a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára. Emberi 
jogi nevelés a gyermekvédelemben a nemformális pedagógia eszközeivel 

 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek jogi ismereteinek bővítése az emberi 
és gyermeki jogok területén. Módszertani ismeretek nyújtása az emberi jogi nevelés 
nem formális pedagógiai eszközökkel történő alkalmazására (Kompasz módszer) 
a gyermekvédelmi tevékenység során. A program célja, hogy a tematikában sze-
replő ismeretek, gyakorlatok - a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele 
mellett - szélesítsék a szakemberek rendelkezésére álló pedagógiai eszköztárat. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 6., 22., 27., március 1., 6. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Debrecen, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Duenas - Berdár Valéria, 1/224-0864 
 A program engedélyszáma: M-05-040/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

258.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 

 A program címe: A nevelő szerepe a koruk miatt különleges ellátást igénylő gyerekekről való 
gondoskodásban a gyermekotthonban és a lakásotthonban 
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 A program témája: Közös gondolkodás a 3 évesnél fiatalabb gyerekeket befogadó gyermekotthoni és 

lakásotthoni nevelő munkaköréről és betöltendő szerepéről a gyerekek jó színvonalú 
ellátásáért. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 8. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kálló Éva, 1/212-4609, 1/212-4610 
 A program engedélyszáma: M-05-043/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

259.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet  
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

 A program címe: A nevelőszülői ellátás időszerű kérdései 2007 
 A program témája: A nevelőszülői ellátásban közreműködő szakemberek - közöttük a hivatásos nevelő-

szülők - számára tervezett egy-egy aktuális problémát, kérdést napirendre tűző 
rendezvénysorozat (fórum). 

 A program célcsoportja: nevelőszülői ellátásban érintett szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 7. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kádas István, 1/465-5000/72 
 A program engedélyszáma: M-05-052/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

260.  A programot indító megnevezése: 
 

„Egyről A Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítvány 
1071 Budapest, Peterdi u. 24. 

 A program címe: Stratégiai szemléletű komplex szakmai műhelymunka az egyszülős családok 
krízisből való kivezetésének segítésére 

 A program témája: Egyszülős családok krízisből való kivezetésének az elméleti és gyakorlati átadása, 
új stratégiák kidolgozása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 13 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, május 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Nagykálló, Nagykőrös 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagy Lajosné, 20/315-2747 
 A program engedélyszáma: M-05-056/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

261.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: „Addictus” Szakmai Műhely - szenvedély- és pszichiátriai beteg hajléktalanok 
megsegítésére 

 A program témája: Addiktológiai problémával küzdő és/vagy pszichiátriai beteg hajléktalanok szak-
szerű segítségének kidolgozása, szakmai programok és fórumok szervezése. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 
munkás, gyógypedagógus, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 
 A program időtartama: 11 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dávid Zoltán, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-059/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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262.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Szakmai napok a BMSZKI intézményeiben - a BMSZKI intézményeinek szakmai 
bemutatkozása 

 A program témája: A hajléktalanokkal végzett szociális munka. Nehézségek, dilemmák, sikerek, speciális 
megoldások a BMSZKI egyes intézményeiben. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 31., február 28., március 28., április 25., május 30., június 27. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bércesi Ildikó, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-061/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

263.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: Pest megyei szociális intézmények szakmai fóruma 
 A program témája: Szakmai műhelyünk célja, hogy a Pest megyei szociális intézmények munkatársai 

szakmai kérdéseiket, tapasztalataikat megosszák egymással, és ezen keresztül 
kialakuljon, erősödjön a párbeszéd az egyes intézmények között. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. augusztus 30. 
 A program időtartama: 9 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kártyás Irén, 1/338-4186 
 A program engedélyszáma: M-05-070/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

264.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Módszertani kézikönyv és példatár kidolgozása 
 A program témája: A szakmai műhely célja, hogy a résztvevők véleményezzenek és (ki)alakítsanak 

egy, a hajléktalan ellátásra vonatkozó, ugyanakkor holisztikus szemléletet tükröző 
módszertani segédanyagot, mely két részből áll: egy kézikönyvből és egy példa-
tárból. A segédanyag előkészítése a szakmai műhely kezdete előtt zajlik, így a 
műhely tagjai egy félkész anyagot kell, hogy tökéletesítsenek. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, 
terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 8 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fehér Boróka, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-072/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

265.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Szociális munka az Európai Unióban 
 A program témája: Különböző programok keretében európai nagyvárosok hajléktalan ellátó intézmé-

nyeiben eltöltött 9-15 hetes szakmai gyakorlatról és többnapos tanulmányútról 
tartanak a hajléktalan ellátás területén dolgozó szociális munkások, fényképes 
projektoros szakmai beszámolót, átadván a külföldi jó gyakorlatokat és tapaszta-
latokat. A beszámolót vita követi a hallottak alapján, a résztvevők megvitatják a 
beszámolóban elhangzott gyakorlatokat, azok adaptálhatóságát és gyakorlati 
hasznát, összehasonlítják a hallottakat a magyar ellátásokkal. 
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 A program célcsoportja: szociális segítő, szociális munkás, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 8 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bércesi Ildikó, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-075/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

266.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány Módszertan 
1073 Budapest, Kürt u. 4. 

 A program címe: Nappali melegedők szakmai műhelye 
 A program témája: Célunk a fővárosi és Pest megyei Nappali melegedők szociális munkásai közötti 

tapasztalatcsere és szakmai párbeszéd elősegítése, ezáltal növelve munkájuk 
hatékonyságát, erősíteni a különböző intézmények közötti együttműködést. 

 A program célcsoportja: szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 10. 
 A program időtartama: 10 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gurály Zoltán, 1/343-3941 
 A program engedélyszáma: M-05-080/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

267.  A programot indító megnevezése: 
 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak 
1086 Budapest, Dankó u. 11. 

 A program címe: Wesley Tereptanári Műhely 
 A program témája: A Wesley János Lelkészképző Főiskola elméleti oktatóinak, tereptanárainak, 

terepkoordinátorainak, és hallgatóinak műhelymunkája az általános szociális 
munkás szak elméleti és gyakorlati képzésének azonos értékrendszeren alapuló 
integrációja érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 19. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: WJLF tereptanárai 0 Ft, más érdeklődő 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Györgyi, 1/210-5400/125 
 A program engedélyszáma: M-05-082/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

268.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Közép-magyarországi Hajléktalan ellátó Szervezetek Regionális Fóruma 
 A program témája: Hajléktalan ellátással foglalkozó szakemberek szakmai fóruma, elsősorban át-

meneti szálláson dolgozó szociális munkások, szociális asszisztensek és egyéb 
szakemberek részvételével. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, 
pszichológus, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 29. 
 A program időtartama: 11 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Preszl Éva, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-085/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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269.  A programot indító megnevezése: 

 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Foglalkoztatási Szakmai Műhely - Hajléktalan személyek foglalkoztatási helyze-
tének javítása érdekében 

 A program témája: Hajléktalan személyek foglalkoztatási kérdéseinek vizsgálata a megfelelő válaszok 
kidolgozása és a társadalmi integráció elősegítése érdekében. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 25. 
 A program időtartama: 10 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Keserű Zsolt, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-087/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

270.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: A szociális munka Etikai Kódexe, a gyakorlati munka dilemmáin keresztül 
 A program témája: A gyakorlati munka során felmerülő etikai dilemmák feldolgozása műhelymunka 

keretében, a szociális munka Etikai Kódexe alapján, szociális területen dolgozó 
munkatársak számára. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, április, szeptember 
 A program időtartama: 8 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pesti Petra, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-088/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

271.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 
1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

 A program címe: Lakhatási Szakmai Műhely - Hajléktalan személyek reintegrálódási lehetőségeinek 
javítása érdekében 

 A program témája: Hajléktalan emberek kilépési lehetőségeinek felmérése, a felmerülő dilemmák 
megvitatása interakciós csoport-megbeszélés keretében. Célja elsődlegesen az 
intézmények lakhatási témafelelőseinek képzése, informálása. Másodsorban fontos 
szerepe a hajléktalan emberek lakhatási megoldásai iránt érdeklődő szociális 
munkások fogadása, és szerepeltetése a vitafórumokon. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, szociális gondozó, 
ápoló, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 8. 
 A program időtartama: 10 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Varsányi Nóra, 1/238-9500 
 A program engedélyszáma: M-05-089/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

272.  A programot indító megnevezése: 
 

Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
1119 Budapest, Tétényi út 46-48. 

 A program címe: Korszerű gondozónői szemlélet a mai napközbeni kisgyermekellátásban, eset-
elemzések 

 A program témája: Szemléletformálás a társadalmi igényeknek megfelelően. Bölcsődelátogatások, eset-
megbeszélések. 

 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónő, szakgondozónő 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Takács Anna Mária, 1/204-6681 
 A program engedélyszáma: M-05-095/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

273.  A programot indító megnevezése: 
 

Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország 
1163 Budapest, Galgahévíz u. 45. 

 A program címe: Lehetséges utak a súlyos beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekek és szűkebb 
környezetük megsegítésében a gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermek-
védelmi szakellátás keretein belül 

 A program témája: A szakmai műhely célja, hogy új ismereteket új módszerek nyújtásával fokozza a 
súlyos beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekekkel dolgozó gyermekvédelmi 
szakemberek munkájának hatékonyságát. Olyan képességek átadására és gyakor-
lására kerül sor, amelyek fejlesztik a szakmai együttműködést, és aminek következ-
tében a szakemberek hatékonyabban tudják elősegíteni a gyermek reszociali-
zációját és későbbi munkaerő-piaci integrációját. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Negrea Vidia, 1/401-0650 
 A program engedélyszáma: M-05-096/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

274.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: Pest megyei és fővárosi utcai szolgálatok szakmai fóruma 
 A program témája: Szakmai műhelyünk célja, hogy a Pest megyei és fővárosi utcai gondozó szolgálatok 

szociális munkásai tapasztalataikat megosszák egymással. És erősödjön a párbeszéd
a különböző intézmények között. 

 A program célcsoportja: szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 6. 
 A program időtartama: 16 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kártyás Irén, 1/338-4186 
 A program engedélyszáma: M-05-099/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

275.  A programot indító megnevezése: 
 

Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: Pest megyei és fővárosi éjjeli menedékhelyek szakmai fóruma 
 A program témája: Szakmai műhelyünk célja, hogy a Pest megyei és fővárosi éjjeli menedékhelyek 

szociális munkásai tapasztalataikat megosszák egymással, munkájuk hatékonysága 
javuljon és erősödjön a párbeszéd a különböző intézmények között. 

 A program célcsoportja: szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 6. 
 A program időtartama: 11 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kártyás Irén, 1/338-4186 
 A program engedélyszáma: M-05-100/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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276.  A programot indító megnevezése: 

 
Menhely Alapítvány 
1082 Budapest, Baross u. 41. 

 A program címe: Interjúelemzés, interjútechnika 
 A program témája: Célunk, hogy a szakmai műhely résztvevői esetelemzések (mélyinterjúk) és interjú-

készítés segítségével fejlesszék ebbéli képességeiket, készségeiket, s ezáltal mélyebb 
rálátást is nyerjenek a hajléktalanság problémájára. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 8., szeptember 10. 
 A program időtartama: 12 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Breitner Péter, 1/266-1901 
 A program engedélyszáma: M-05-101/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Csongrád megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

277.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0135-05 
 A program címe: Az időskorúak ellátásának sajátos problémái az alapszolgáltatások esetében. 
 A program témája: Az ápoló személyzet munkájának segítése azokkal a speciális ismeretekkel, amelyek 

nélkülözhetetlenek a szakszerű geriátriai ellátás során. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vass Mónika, 63/484-263 
 A program engedélyszáma: T-06-044/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

278.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0135-05 
 A program címe: Életminőség, mint a holisztikus szemléletű ápolás - gondozás fókusza 
 A program témája: A bentlakásos intézményekben élők ápolását - gondozását meghatározó minőségi 

összetevők vizsgálata. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fodor Irén, 63/484-263 
 A program engedélyszáma: T-06-045/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

279.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0135-05 
 A program címe: Fogyatékos személyek gondozásának lehetőségei 
 A program témája: Azoknak az ismereteknek az átadása, amelyek képessé teszik a gondozást végzőket 

a fogyatékos személyek egyénre szabott gondozásának biztosítására. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
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 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vass Mónika, 63/484-263 
 A program engedélyszáma: T-06-046/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

280.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0135-05 
 A program címe: A pszichiátriai betegek ellátásának sajátosságai 
 A program témája: Olyan ismeretek átadása, amelyek garantálják a sajátos gondozási szükségletű 

pszichiátriai betegek minőségi ellátását. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, szociális munkás, foglakoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vass Mónika, 63/484-263 
 A program engedélyszáma: T-06-047/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

281.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0019-03 
 A program címe: Amiről a gyermekrajzok beszélnek 
 A program témája: A tanfolyam elméleti és gyakorlati ismereteket ad szociális szakemberek számára 

a 4-14 éves gyermekek rajzainak jellemzőiről, a család- és szabadrajzok értékelési 
és értelmezési szempontjairól, felhasználásáról. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermek-
felügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni ne-
velő, örökbefogadási tanácsadó, pedagógus, pszichológus, helyettes szülői tanácsadó, 
nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: T-06-105/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

282.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0019-03 
 A program címe: Interkultúrális szempontok a szociális esetmunkában 
 A program témája: A tanfolyam aktuális kulturális, társadalmi és szociális munka módszertani isme-

reteket nyújt a roma kisebbséghez tartozó kliens - többségi segítő közötti eredményes 
kapcsolathoz. Emellett az interkultúrális közegben dolgozó szakemberek szemlé-
letének formálódását célozza. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermek-
felügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni 
nevelő, pedagógus, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
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 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: T-06-106/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

283.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0019-03 
 A program címe: Normalizációs és integrációs törekvések az értelmi fogyatékos emberek ellátásában 
 A program témája: A fogyatékossággal élő emberek többszempontú megismerése, olyan korszerű 

szemlélet kialakítása, amely hozzájárul a bánásmód normalizálásához, és a sérült 
emberek társadalmi integrációjának elősegítéséhez. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: T-06-118/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

284.  A programot indító megnevezése: 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ Dél-
alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat 
6723 Szeged, Sás u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0051-03 
 A program címe: Cigányság kultúrájának hatása a szociális munkára 
 A program témája: A segítő szakemberek ismerjék meg az egyes cigány csoportok kultúráját, hagyományát, 

életvitelét, mai helyzetét, melynek nélkülözhetetlenek a hatékony esetmunkához. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Ábrahám Ferencné, 20/432-9335, 62/552-525 
 A program engedélyszáma: T-06-064/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

285.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0019-03 
 A program címe: Szükséglet szerint differenciált, individualizált szolgáltatás biztosításának fel-

adatai az idősek otthonaiban 
 A program témája: Az időseket ellátó intézményekben dolgozó szakemberek azon ismereteinek bővíté-

se, melyek szükségesek a személyre szabott ápolási-gondozási terv elkészítéséhez, 
a szociális és egészségügyi szakemberek együttműködésének fejlesztéséhez. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
ápoló, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341 
 A program engedélyszáma: T-06-074/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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286.  A programot indító megnevezése: 

 
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0019-03 
 A program címe: Intézményben élő értelmi sérültek családi kapcsolatainak kezelése 
 A program témája: A fogyatékosok szociális ellátásának szakdolgozói elkötelezettségének, funkcioná-

lis és szakmai kompetenciájának növelése a gondozottak hozzátartozóival a kap-
csolatteremtésben és kapcsolattartásban, különös tekintettel ennek etikájára. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, hivatásos nevelőszülő, szociális gon-
dozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341 
 A program engedélyszáma: T-06-075/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

287.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0135-05 
 A program címe: A bentlakásos intézményben élő demens betegek ápolása-gondozása 
 A program témája: Szociális gondozók részére a demens betegek speciális ellátásával kapcsolatos 

komplex gondozási, foglalkoztatási ismeretek átadása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kádár Olga, 63/571-025 
 A program engedélyszáma: T-06-153/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

288.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 Felnőttképzési 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: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, 

ill. igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341 
 A program engedélyszáma: T-06-026/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

289.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 06-0135-05 
 A program címe: A demens betegek ellátásának gyakorlati lehetőségei 
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 A program témája: A program a mentálhigiénés csoportok számára nyújt segítséget a demens betegek 

speciális ellátási szükségleteinek kielégítéséhez, valamint szintentartó foglalkozások 
szervezéséhez. 

 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kádár Olga, 63/571-025 
 A program engedélyszáma: T-06-114/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

290.  A programot indító megnevezése: 
 

Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 

 A program címe: Önismereti és kommunikációs készségfejlesztő tréning családokkal foglalkozó 
szakemberek számára 

 A program témája: A szakemberek felismerjék saját családbeli mintáikat és érintettségüket, segítséget 
kapjanak saját élményeik feldolgozásához. A rendszerszemléletű családsegítéshez 
pedagógiai-módszertani segítséget kapjanak. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Horváth - Varga Lóránt, 62/548-940 
 A program engedélyszáma: S-06-055/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

291.  A programot indító megnevezése: 
 

PSZI - 2003 Humán Szolgáltató Betéti Társaság 
6726 Szeged, Közép fasor 9. 

 A program címe: Egyéni és szervezeti konfliktusok, konfliktuskezelési stratégiák 
 A program témája: Megismertetni a résztvevőket a személyi szervezeti konfliktusok okaival. Lehetőséget 

biztosítunk az egyéni konfliktuskezelés feltérképezésére, saját stratégia tudatos 
fejlesztésére, kipróbálására. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 100 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Polgár Éva, 70/222-1543 
 A program engedélyszáma: S-06-082/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

292.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 A program címe: A célzott beszélgetésvezetés kommunikációs technikái 
 A program témája: A program résztvevői megismerik a kliensekkel folytatott kommunikáció alapvető 

törvényszerűségeit, a célzott beszélgetésvezetés technikáit. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: S-06-092/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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293.  A programot indító megnevezése: 

 
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport 
 A program témája: A tréningen való részvétel hozzájárul ahhoz, hogy a segítők szakmai tevékenysége 

tudatosabbá váljon, a szociális munka értékeit, módszereit hatékonyabban tudják 
alkalmazni. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: S-06-106/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

294.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 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 felfolgozása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Tolna, Veszprém megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: S-06-107/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

295.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: A részvevők tudatosságának és hatékonyságának növelése az interperszonális 

konfliktusok kezelésében, megoldásában. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: S-06-108/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

296.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 A program címe: Csoportszupervízió 
 A program témája: Személyes hatékonyság fejlesztése a szakmai tevékenység mindennapjaiban felmerülő, 

a segítő személyiségével összefüggésben álló problémák önreflektív feldolgozásával. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
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 A program engedélyszáma: S-06-109/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

297.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 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 viselkedés-szabályozás alapelvein alapuló feldolgozásával fejleszti a 
segítők saját konfliktus-megoldási készségeit. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Váriné Feró Mária, 62/545-150 
 A program engedélyszáma: S-06-110/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

298.  A programot indító megnevezése: 
 

Bálintné Dr. Dancsó Mária 
6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1. 

 A program címe: A Rogers-i megközelítésű segítő kapcsolat, segítő beszélgetés alkalmazásának 
lehetőségei a gondozottakkal való hatékony kapcsolatépítés folyamatában 

 A program témája: Az empátiás készség, a hiteles kommunikáció, az érzelmi intelligencia, a segítői 
készségek fejlesztése az idősek, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, családok 
gondozásában dolgozók számára. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bálintné Dr. Dancsó Mária, 70/568-1298 
 A program engedélyszáma: S-06-005/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

299.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJV Humán Szolgáltató Központ Dél-alföldi Regionális Módszertani 
Családsegítő Szolgálat 
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. 

 A program címe: Rendszerszemléletű családterápiás módszerek a családgondozás gyakorlatában 
 A program témája: A családgondozás gyakorlatában jól használható családterápiás szemlélet és a 

könnyebben elsajátítható módszerek megismertetése és gyakorlása. Saját élményt 
kívánunk nyújtani a családon belüli működési jellegzetességek megtapasztalására. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás, pszichológus 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve Dél-Alföldi régióban 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Zomboriné Botás Mária, 62/487-941 
 A program engedélyszáma: S-06-020/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

300.  A programot indító megnevezése: 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ 
6723 Szeged, Sás u. 2. 

 A program címe: Tereptanárok szupervíziója 
 A program témája: A tereptanári munka nehézségeinek szupervíziós formában történő átbeszélése, a 

stressz hatásoknak kitett szakemberek lelki egészségvédelme, szakmai személyisé-
gének-, identitásának erősítése (a kontroll-szupervízióra való alkalmassá tétele). 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
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 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: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Ábrahám Ferencné, 62/552-525, 20/432-9335 
 A program engedélyszáma: S-06-027/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

301.  A programot indító megnevezése: 
 

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 
6726 Szeged, Bal fasor 39-45. 

 A program címe: Kiégési tünetek megelőzése 
 A program témája: A program résztvevői megismerik burnout-szindróma keletkezésének szabálysze-

rűségeit, technikákat sajátítanak el a tünetek felismerésére és megelőzésére illetve 
csökkentésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, 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: Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341 
 A program engedélyszáma: S-06-036/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

302.  A programot indító megnevezése: 
 

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon 
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: A konfliktuskezelés során tudatosan alkalmazható megoldások, technikai ismeretek 

elsajátítása, gyakorlása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 

munkás, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kádár Olga, 63/571-025 
 A program engedélyszáma: S-06-101/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

303.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJV Humán Szolgáltató Központ Dél-alföldi Regionális Módszertani 
Családsegítő Szolgálat 
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. 

 A program címe: Szenvedélybetegségek a családgondozás gyakorlatában 
 A program témája: A szenvedélybetegek - elsősorban drogfüggők - kezelési alternatíváinak megisme-

rése és a résztvevők folyamatban lévő eseteinek feldolgozása. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás, pszichológus 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged igény szerint Dél-alföldi régióban 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Zomboriné Botás Mária, 62/487-941 
 A program engedélyszáma: S-06-020/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

304.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJV Humán Szolgáltató Központ Dél-alföldi Regionális Módszertani 
Családsegítő Szolgálat 
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
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 A program témája: A tréning célja:olyan ismereteket nyújtani a családgondozóként dolgozó szakem-

bereknek, hogy felismerjék és kezelni tudják a munkájukkal kapcsolatos stressz-
sorozatokat. Különböző stratégiák, technikák bemutatása, gyakorlása, melyek 
alkalmazása csökkenti a kiégés kockázatát. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
szociális munkás, pszichológus 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szeged, igény szerint Dél-alföldi régióban 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Zomboriné Botás Mária, 62/487-941 
 A program engedélyszáma: S-06-022/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

305.  A programot indító megnevezése: 
 

PSZI 2003 Humán Szolgáltató Betéti Társaság 
6726 Szeged, Közép fasor 9. 

 A program címe: Szupervízió 
 A program témája: Csoportos tanulási folyamatban a résztvevők - saját eseteik bemutatásával - vá-

laszt kaphatnak munkájukkal kapcsolatos kérdéseikre. Ezáltal nő szakmai önálló-
ságuk, önbizalmuk, javul esetkezelési hatékonyságuk, csökken a kiégés veszélye. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 32 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Polgár Éva, 70/222-1543 
 A program engedélyszáma: S-06-073/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

306.  A programot indító megnevezése: 
 

PSZI 2003 Humán Szolgáltató Betéti Társaság 
6726 Szeged, Közép fasor 9. 

 A program címe: A kiégés, és annak megelőzése a segítőknél 
 A program témája: A továbbképzés célja megismertetni a résztvevőket a kiégés okaival, és annak 

folyamatával. Fontosnak tartjuk olyan technikák elsajátítását, amely a megelőzést 
és a pszichoprevenciót szolgálja. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 700 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Polgár Éva, 70/222-1543 
 A program engedélyszáma: S-06-101/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

307.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ 
6723 Szeged, Sás u. 2. 

 A program címe: III. Tereptanári Szakmai Nap - Szeged, 2007 
 A program témája: Megismertetni a tereptanárokat a megújult szociális szakképzés (elsősorban az 

OKJ-s képzések) rendszerével és új módszerekkel. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 7 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Ábrahám Ferencné, 62/464-346 
 A program engedélyszáma: K-06-042/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

308.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ 
6723 Szeged, Sás u. 2. 

 A program címe: A cigányság helyzete a kutatások és felmérések tükrében 
 A program témája: A hatékony szociális munka végzéséhez nélkülözhetetlen a cigányság körében 

végzett kutatások, felmérések eredményeinek ismerete. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Ábrahám Ferencné, 62/464-346 
 A program engedélyszáma: K-06-043/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

309.  A programot indító megnevezése: 
 

Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány 
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 

 A program címe: Gyermekek a válásban. A szakmai segítségnyújtás lehetőségei idehaza - egy német 
gyakorlatra „Fthenakis módszer” - egy út a gyerekek támogatására 

 A program témája: A válás során a szülők saját sebzettségük révén kevéssé tudják gyermekeiket tá-
mogatni, ezért szükséges a professzionális segítségnyújtás. A gyerekek igényeinek 
képviseletét erősítő rendszerszemléltetű támogatás és a Fthenakis módszer és az 
arra épülő német támogató rendszer bemutatása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 12-13. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szászi Balázs, 62/548-940 
 A program engedélyszáma: K-06-057/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

310.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ Dél-Alföldi Regionális Módszertani 
Családsegítő Szolgálat 
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. 

 A program címe: „Rendezni végre közös dolgainkat” VIII. Regionális Konferencia Családsegí-
tőknek Munkanélküliség - Foglalkoztathatóság - Rehabilitáció 

 A program témája: Információnyújtás a nemzetközi és hazai foglalkoztatáspolitika helyzetéről, a fog-
lalkoztatást elősegítő szolgáltatások tartalma és módszereintek megismertetése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 10-11. 
 A program időtartama: 8 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 11 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Zomboriné Botás Mária, 62/487-941 
 A program engedélyszáma: K-06-062/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

311.  A programot indító megnevezése: 
 

EM Csoport Egészségügyi Menedzsmentfejlesztő Kht. 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14. 

 A program címe: Az idősellátás ápolási, gondozási szükségletei 
 A program témája: Az ápolási, gondozási tevékenység során a személyzet ismerje meg a legkorszerűbb 

ellátási formákat, a technológiához igazodó módszereket, eszközöket. 
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 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, utógondozó, gyógypedagógus, gyógytornász, 
mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munka-
társ/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovács Beáta, 62/424-840 
 A program engedélyszáma: K-06-093/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hazai vagy külföldi tanulmányút 

312.  A programot indító megnevezése: 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 
6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

 A program címe: Barangolás a régiókban - Gyakorlati tapasztalatok elsajátítására szervezett 3 napos 
tanulmányút bölcsődei szakembereknek 

 A program témája: Szakmai kapcsolatok átalakítása a régiók között. Egymás munkájának megismerése, 
a hasonlóságok és a különbözőségek megbeszélése. A jó gyakorlat elterjesztése a 
bölcsődei ellátásban dolgozók körében. 

 A program célcsoportja: bölcsődei ellátással foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 22. 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Szolnok, Eger, Miskolc 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-042 
 A program engedélyszáma: U-06-005/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

313.  A programot indító megnevezése: 
 

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ Dél-Alföldi Regionális Módszertani 
Családsegítő Szolgálat 
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. 

 A program címe: Műhelymunka a foglalkoztathatóság esélynövelése érdekében családsegítő szol-
gálatok munkatársainak 

 A program témája: A családsegítő szolgálatok munkatársainak a foglalkoztathatóság növelése érde-
kében aktuális, új ismereteket adni, segítséget nyújtani a szakmát érintő gyakorlati 
problémák megoldásához. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
munkás, pszichológus, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Zomboriné Botás Mária, 62/487-941 
 A program engedélyszáma: M-06-053/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

314.  A programot indító megnevezése: 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 
6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

 A program címe: „A nevelés művészete” - Nevelési helyzetek a bölcsődében és a gondozónők 
hatékonysága 

 A program témája: A bölcsődei gondozónők nevelői eszköztárának gazdagítása a jó gyakorlatok 
bemutatásával, annak érdekében, hogy több alternatíva közül tudjanak választani 
és hatékonyak legyenek a nevelési helyzetekben. 
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 A program célcsoportja: csecsemő és kisgyermekgondozó, bölcsődei szakgondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 3. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-042 
 A program engedélyszáma: M-06-068/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

315.  A programot indító megnevezése: 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi 
6724 Szeged, Párizsi krt. 27. 

 A program címe: Együtt a családokkal - A család-bölcsőde kapcsolat hagyományos és újszerű formái, 
módszerei 

 A program témája: A családok igényeihez rugalmasan igazodó és a szakmai értékeket őrző kapcsolat-
tartási formák, módszerek bemutatása, gyakorlati tapasztalatok, ötletek problémák 
megbeszélése. 

 A program célcsoportja: csecsemő és kisgyermekgondozó, bölcsődei szakgondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 6. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szeged, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-042 
 A program engedélyszáma: M-06-069/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

316.  A programot indító megnevezése: 
 

Kristó János 
6622 Nagymágocs, Tölgyes u. 14. 

 A program címe: „Ki viszi át a révészt…” A munkahely hatása a segítő személyiségére 
 A program témája: A segítő sebezhetőségét, ennek lehetséges munkahelyi okait megmutatni. A műhely 

azoknak a lehetséges körülményeknek a feltárásával foglalkozik, amelyek munka-
végzés közben kihatnak a segítő személyiségére, mentális állapotára. 

 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, foglalkoztatás szervező, 
terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 13 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szentes, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kristó Carmen, 30/978-4959 
 A program engedélyszáma: M-06-119/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

317.  A programot indító megnevezése: 
 

Kristó János 
6622 Nagymágocs, Tölgyes u. 14. 

 A program címe: Gyermekrajzok jelei - családon belüli agresszió, gyermekbántalmazás 
 A program témája: A családon belüli, gyermekbántalmazásra utaló jelek felismerése, mindennapi 

segítségnyújtás gyakorlatban, felmerülő csapdák feltárása. 
 A program célcsoportja: családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, pedagógus, ifjúságvédelmi szakember, 

védőnő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 13 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szentes, Csongrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kristó Carmen, 30/978-4959 
 A program engedélyszáma: M-06-120/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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Fejér megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

318.  A programot indító megnevezése: 
 

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 
8154 Polgárdi, Tekerespuszta 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0207-05 
 A program címe: Rehabilitációs intézményben elhelyezett és a fogyatékos személyek otthonában 

élő lakók felülvizsgálatában résztvevő gondozók képzése 
 A program témája: A fogyatékos személyek felülvizsgálata jogszabályi feladat, melynek szakszerű 

elvégzése feltételezi a szakdolgozók felkészítését. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. márciustól folyamatosan 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Botka Gáborné, 22/576-210 
 A program engedélyszáma: T-07-107/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

319.  A programot indító megnevezése: 
 

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 
8154 Polgárdi, Tekerespuszta 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0207-05 
 A program címe: Emberi viselkedés csoportban, a csoportozás pszichológiai alapjai 
 A program témája: A szociális intézményekben csoporton belül és csoportok közötti konfliktushelyzetek 

feldolgozásához segítségnyújtás. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógy-
pedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár, Fejér megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Botka Gáborné, 22/576-210 
 A program engedélyszáma: T-07-108/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

320.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth L. u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
 A program címe: A települési szükségfelmérés és szolgálattervezés alapismeretei falu- és tanya-

gondnokok számára 
 A program témája: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás megszervezéséhez, szükségletorientált mű-

ködéséhez szükséges helyi információk megszerzése, és a szükségletek kielégítésének 
az egyéni és közösségi szintű problémák megoldásának módozatait ötvöző szolgál-
tatásszervezéshez szükséges alapvető ismereteinek elsajátítása. 

 A program célcsoportja: falugondnokok, tanyagondnokok, falu-, tanyasegítő, alapszolgáltatásban dolgozó 
munkatársak 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 22/594-369 
 A program engedélyszáma: T-07-145/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

321.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth L. u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
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 A program címe: A falu- és tanyagondnoki tevékenység alapismeretei falu- és tanyasegítők, önkén-

tesek valamint a helyettes falu- és tanyagondnokok számára 
 A program témája: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatásban helyettesként és segítőként - az alapkép-

zés hiányában - alkalmilag (de rendszeresen) feladatot vállaló közalkalmazottak, 
egyéb alkalmazottak, önkéntesek felkészítése a szakmai feladatellátásra. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, falugondnok, tanyagondnok, falu-, 
tanyasegítő, falugondnokokat helyettesítő munkatársak, különös figyelemmel a 
már egyébként is közalkalmazotti státuszban foglalkoztatottakra 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 22/594-369 
 A program engedélyszáma: T-07-147/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

322.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
 A program címe: Idősgondozással kapcsolatos ismeretek tanya- és falugondnokoknak 
 A program témája: A továbbképzés célja: a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, 

valamint a tanyavilágban élő időskorúak segítésére, gondozására. 
 A program célcsoportja: falugondnok, tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Vértesacsa, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-07-025/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

323.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
 A program címe: Demokrácia - önkormányzat - önkormányzatiság - tanya- és falugondnokok számára 
 A program témája: A falu- és tanyagondnokok ismereteinek bővítése az aktív közélet, együttműködés 

erősítése, hogy napi munkájuk során a helyi önkormányzat és a falu/tanya kapcso-
latának minőségét emeljék. 

 A program célcsoportja: falugondnok, tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vértesacsa, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-07-026/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

324.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
 A program címe: Falugondnoki és tanyagondnoki munka a gyakorlatban 
 A program témája: A falu- illetve tanyagondnokot olyan információkhoz segíteni, amelynek birtokában 

naprakészen végezhetik napi feladataikat, a falu egésze számára folytatott segítő 
tevékenységüket. 

 A program célcsoportja: falugondnok, tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
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 A program indításának helyszíne: Vértesacsa, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-07-029/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

325.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
 A program címe: Pályázati források és a pályázatírás gyakorlata tanya- és falugondnokoknak 
 A program témája: A tanfolyam célja, hogy az aprófalvak helyzetére, lehetőségeire fókuszálva meg-

ismertesse a tanya- és falugondnokokat a hazai és uniós pályázati forrásokkal, a 
projektmenedzsment fontosabb elemeivel. 

 A program célcsoportja: falugondnok, tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vértesacsa, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-07-031/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

326.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség 
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0016-05 
 A program címe: Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kisfalvakban, tanyás térségekben tanya- és 

falugondnokok segítségével 
 A program témája: A kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása tanya- és falugondno-

koknak gyakorlat-hangsúlyos, orientáló, interaktív képzéssel. 
 A program célcsoportja: falugondnok, tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Vértesacsa, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-07-032/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

327.  A programot indító megnevezése: 
 

Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0008-04 
 A program címe: A közösségi szociális munka alapjai 
 A program témája: A közösség - felmérés módszertani ismereteinek elméleti bemutatása - és azok egy 

részének gyakorlatban történő alkalmazása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 60 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kevy Bea, 20/352-1697 
 A program engedélyszáma: T-07-062/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

328.  A programot indító megnevezése: 
 

Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0008-04 
 A program címe: Egyéni igények feltárása az idősgondozásban 
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 A program témája: A tanfolyam ismereteket ad át arról, hogy az idősgondozásban milyen módszerek 

alkalmazhatók az egyéni igények és motivációk feltárására a gondozási tervek 
elkészítéséhez. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 16. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kevy Bea, 20/352-1697 
 A program engedélyszáma: T-07-063/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

329.  A programot indító megnevezése: 
 

Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0008-04 
 A program címe: Etikai dilemmák a szociális munkában 
 A program témája: A szociális munka gyakorlatában megjelenő dilemmák az Etikai Kódexben megfo-

galmazott értékek tükrében. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 1. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Hordós László Tibor, 20/350-7412 
 A program engedélyszáma: T-07-064/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

330.  A programot indító megnevezése: 
 

Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0008-04 
 A program címe: Szociális munka cigányokkal 
 A program témája: Megismertetni a hallgatókat a cigányság történetének és kultúrájának azokkal az 

elemeivel, amelyek segíthetnek abban, hogy értőbben foglalkozzanak a cigány 
kliensekkel. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kevy Bea, 20/352-1697 
 A program engedélyszáma: T-07-065/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

331.  A programot indító megnevezése: 
 

Kodolányi János Főiskola 
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0008-04 
 A program címe: Csoportokkal végzett szociális munka lakóotthonokban 
 A program témája: A lakóotthonokban folytatható szociális munka szélesebb körű alkalmazása érdekében 

a tanfolyam megismerteti a hallgatókat a csoportdinamika törvényszerűségeivel, a 
csoportalakítás és - vezetés módszereivel. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 46 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Orosháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kevy Bea, 20/352-1697 
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 A program engedélyszáma: T-07-067/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

332.  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: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Dunaújváros, Fejér megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lévay Éva, 25/412-123 
 A program engedélyszáma: S-07-005/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
20787-1/2005 

333.  A programot indító megnevezése: 
 

Egyesített Szociális Intézmény 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34. 

 A program címe: Kommunikációs készségek - fejlesztése 
 A program témája: Az idősellátásban dolgozó személyes gondoskodást végző szakdolgozók kommuni-

kációs alapismereteinek bővítése és szakmai kommunikációs készségük fejlesztése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tóth Eszter, 22/315-258 
 A program engedélyszáma: S-07-021/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

334.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 
2463 Tordas, Gesztenyés út 1. 

 A program címe: Szociális segítők V. Konferenciája: Standardok - protokollok - irányelvek a szociális 
ellátó rendszerben 

 A program témája: Minőségfejlesztés-minőségbiztosítás hatékonysága a tartós ellátást nyújtó intéz-
ményekben a személyre szabott ellátás elérése érdekében. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
ápoló, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, gyógy-
tornász, mozgás terapeuta, foglalkoztás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 18. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mezeiné Sánta Klára, 22/467-199 
 A program engedélyszáma: K-07-040/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

335.  A programot indító megnevezése: 
 

Aranyhíd Idősek Otthona Kht. 
2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33. 

 A program címe: Praktikus gondolatok az életminőség javításáért az idősek otthonaiban 
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 A program témája: Több szempontból vizsgáljuk a bentlakásos intézményekben élő idős emberek 

életminőségére ható körülményeket, azzal a céllal, hogy azt jobbá tegyük, jó gya-
korlatok, praktikus gondolatok segítségével. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 
munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 
 A program időtartama: 7 előadás 
 A program indításának helyszíne: Gárdony, Fejér megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Varga Éva, 70/336-9687 
 A program engedélyszáma: K-07-078/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

336.  A programot indító megnevezése: 
 

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 
8154 Polgárdi, Tekerespuszta 

 A program címe: A súlyosan és halmozott fogyatékosság mértékének megállapításához alkalmazott 
eljárások, technikák, módszerek, eszközök 

 A program témája: Szakmai tanácskozáson résztvevőkkel megismertetni, hogy a súlyosan halmozott 
fogyatékos személyeknél lehetőség nyíljon a személyiség optimális kibontakozására. 
A szakmai tanácskozás hozzásegít a fogyatékosság mértékének feltérképezéséhez, 
és a fejlesztéséhez megoldási technikákat, módszereket ajánl. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár, Fejér megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 3 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Botka Gáborné, 22/576-210 
 A program engedélyszáma: K-07-097/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

337.  A programot indító megnevezése: 
 

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 
8154 Polgárdi, Tekerespuszta 

 A program címe: Alkoholizmus és kezelése a szociális intézményekben 
 A program témája: Az alkoholizmus egészségügyi, pszichológiai alapismereteinek átadása és a szen-

vedélybeteg személyek kezeléséhez szükséges módszerek ismertetése a szociális 
intézmények segítő szakemberei részére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 6 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár, Fejér megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 3 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Botka Gáborné, 22/576-210 
 A program engedélyszáma: K-07-098/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

338.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 
2463 Tordas, Gesztenyés út 1. 

 A program címe: Élethosszig tartó tanulás a munkára felkészítés és az aktív munka folyamatában 
 A program témája: Külföldön megszerzett szakmai ismeretek bemutatása, átadása, a szakmai készségek és 

tudás fejlesztése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglal-
koztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 21-22., március 21-22., április 25-26. 
 A program időtartama: 6 fórum 
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 A program indításának helyszíne: Tordas, Zsira 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mezeiné Sánta Klára, 22/467-199 
 A program engedélyszáma: M-07-037/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

339.  A programot indító megnevezése: 
 

Aranyhíd Idősek Otthona Kht. 
2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33. 

 A program címe: Mentálisan hanyatló idősek gondozása bentlakásos intézményekben 
 A program témája: Az idősellátás legújabb kihívásának a mentális hanyatlásban szenvedő emberek 

ellátásának kérdései, a gondozás folyamatának gyakorlati tapasztalatai, azok 
feldolgozása különböző szakemberek segítségével. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember-október 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Gárdony, Fejér megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Varga Éva, 70/336-9687 
 A program engedélyszáma: M-07-067/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

340.  A programot indító megnevezése: 
 

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 
8154 Polgárdi, Tekerespuszta 

 A program címe: A támogató szolgálat területén dolgozók szakmai műhelye 
 A program témája: Az új ismeretek elsajátítása, közös feldolgozása figyelembe véve a szakdolgozók 

meglévő elméleti és gyakorlati tudását. 
 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Botka Gáborné, 22/576-210 
 A program engedélyszáma: M-07-104/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

341.  A programot indító megnevezése: 
 

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 
8154 Polgárdi, Tekerespuszta 

 A program címe: A házi segítségnyújtás területén dolgozók szakmai műhelye 
 A program témája: Az új ismeretek elsajátítása, közös feldolgozása figyelembe véve a szociális gondozók 

meglévő elméleti és gyakorlati tudását. 
 A program célcsoportja: szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Botka Gáborné, 22/576-210 
 A program engedélyszáma: M-07-105/2006 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Győr-Moson-Sopron megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

342.  A programot indító megnevezése: 
 

Sopron Megyei Jogú Város Gyermekjóléti Központ 
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 26/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 08-0101-05 
 A program címe: A szabadidő szervezés jelentősége és lehetőségei a segítő munkában 



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 275 
 
 A program témája: Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának segítése a családgondozók, szociális 

segítők napi munkája során felmerülő szakmai problémákra válaszkeresés, leg-
újabb szakmai ismerek, módszertani ajánlások megismertetése. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális segítő, szociális 
munkás, utógondozó, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 33 óra 
 A program indításának helyszíne: Sopron 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tengerdi Antal, 99/524-361 
 A program engedélyszáma: T-08-037/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

343.  A programot indító megnevezése: 
 

Sopron Megyei Jogú Város Gyermekjóléti Központ 
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 26/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 08-0101-05 
 A program címe: A családgondozás új kihívásai és problémái a terepen 
 A program témája: Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának segítése, a családgondozók, szociális 

segítők napi munkája során felmerülő problémáira válaszkeresés, legújabb szakmai 
ismeretek, módszertani ajánlások megismertetése. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális segítő, szociális 
munkás, utógondozó, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói 
tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 34 óra 
 A program indításának helyszíne: Sopron 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tengerdi Antal, 99/524-361 
 A program engedélyszáma: T-08-038/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

344.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,  

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 08-0105-05 
 A program címe: Ápolási ismeretek a bentlakást nyújtó szociális intézmények ápolást végző szak-

emberei számára 
 A program témája: Ápolási ismeretek felelevenítése, új eljárások és korszerű gyógyászati eszközök és 

segédeszközök megismerése a bentlakást nyújtó intézményekben dolgozó ápolást 
végző szakemberek részére 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Táplánypuszta 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kincses Ágnes, 96/548-287 
 A program engedélyszáma: T-08-112/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

345.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,  

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 08-0105-05 
 A program címe: Mentálhigiénés Napok 
 A program témája: A bentlakásos intézményekben élő idősek és fogyatékosok mentálhigiénés ellátásának 

célja, feladatai, és módszertani kérdései. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, foglalkoztatás 

szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, szociális munktárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
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 A program indításának helyszíne: Győr 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Makra Ottó, 96/548-280 
 A program engedélyszáma: T-08-113/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

346.  A programot indító megnevezése: 
 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézménye 
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. 

 A program címe: A pszichoterápiák és a mentálhigiéné kapcsolata, szakmai kompetenciahatárok 
 A program témája: A mentálhigiéné és a pszichoterápia kapcsolata, innovatív foglalkoztatási modellek a 

szociális ellátásban. (V. Regionális Mentálhigiénés Konferencia) 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 16-17. 
 A program időtartama: 20 előadás 
 A program indításának helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Ráczné Németh Teodóra, 96/315-786 
 A program engedélyszáma: K-08-048/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

347.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,  

 A program címe: Hospice szemléletű ellátás az időseket ellátó bentlakásos szociális intézményekben 
 A program témája: A szociális intézményben élőket, dolgozókat foglalkoztató életvégi kérdések, az 

ember segítését, kísérését segítő Hospice - szemléltető nap szervezése ismeretnyújtási 
céllal kerül megrendezésre. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglal-
koztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Táplánypuszta, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Wappel Lászlóné, 96/548-280 
 A program engedélyszáma: K-08-105/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

348.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,  

 A program címe: Szociális foglalkoztatás a szociális intézményekben 
 A program témája: A fogyatékosok foglalkoztatásával, munka-rehabilitációjával kapcsolatos kérdé-

sek, törvényi változások, problémák az intézményi foglalkoztatás vonatkozásában, 
a megyei szociális és gyámhivatal, valamint a szociális intézmények munkatársai 
szemszögéből. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Túróczi - Hornyák Bernadett, 96/548-280 
 A program engedélyszáma: K-08-106/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

349.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,  

 A program címe: Szociális alapellátási konferencia 
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 A program témája: Győr-Moson-Sopron megye szociális alapellátásának bemutatása, helyzetének 

értékelése. A strukturális átalakulásba való betekintés, kiemelve a többcélú kistérségi 
társulások megjelenését, feladatát, célját. 

 A program célcsoportja: családgondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Táplánypuszta, Győr-Moson-Sopron megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mónus Eszter, 96/548-280 
 A program engedélyszáma: K-08-108/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hazai vagy külföldi tanulmányút 

350.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,  

 A program címe: Idősellátás, fogyatékos személyek ellátása Csehországban 
 A program témája: Betekintés a csehországi szociális ellátórendszerbe. Szóbeli egyeztetéseink alapján az 

idősellátás és a fogyatékosellátás intézményeinek bemutatása. A komplex ellátás 
megjelenési formáinak nyomonkövetése s a cseh ellátórendszerben. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, 
szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Prága és 20 km-es vonzásköre 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Wappel Lászlóné, 96/548-280 
 A program engedélyszáma: U-08-011/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

351.  A programot indító megnevezése: 
 

Sopron Megyei Jogú Város Gyermekjóléti Központ 
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a. 

 A program címe: Kapcsolódási pontok, határterületek a segítő munkában 
 A program témája: A segítő munka különböző területeit képviselő intézmények elemző bemutatása, a 

határterületek, kompetenciahatárok tisztázása, a meglévő együttműködések tovább-
fejlesztése, konfliktusok tisztázása, személyes tapasztalatszerzés. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Sopron, Győr-Moson-Sopron megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tengerdi Antal, 99/524-361 
 A program engedélyszáma: M-08-066/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

352.  A programot indító megnevezése: 
 

Családsegítő Szolgálat 
9024 Győr, Lajta u. 21. 

 A program címe: Műhelyprogram a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel foglalkozó szak-
emberek számára 

 A program témája: A szakmai munka során felmerülő dilemmák. A feladatmegoldás nehézségeinek 
megbeszélése, elemzése. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bencsné Kazó Judit, 96/517-737 
 A program engedélyszáma: M-08-071/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

353.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon 
9086 Táplánypuszta,  

 A program címe: Az idősödés és az idősek ellátásának aktuális kérdései 
 A program témája: Az idősgondozásban résztvevők gerontológiai és gondozási ismereteinek bővítése, 

aktualizálása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Makra Ottó, 96/548-280 
 A program engedélyszáma: M-08-115/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hajdú-Bihar megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

354.  A programot indító megnevezése: 
 

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: FI 17198 
 A program címe: A munka világa 
 A program témája: A „Munka világa” szakmai tanfolyam a munkanélküliség társadalmi következmé-

nyeivel szembe találkozó, emberi, családi problémáinak megoldásához eszközöket 
kereső szakemberek számára nyújt elméleti, szakpolitikai és gyakorlati, szociális 
szolgáltatások szervezéséhez szükséges ismereteket. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 10. 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Csoba Judit, 52/512-900/22118 
 A program engedélyszáma: T-09-010/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

355.  A programot indító megnevezése: 
 

Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat szervező Közkereseti Társaság 
4033 Debrecen, Sámsoni út 67. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0197-05 
 A program címe: A hatékony háztartás gazdálkodási, szervezésbeli és védelmi feladatai szociális 

gondozók, ápolók részére 
 A program témája: A háztartási ismeretek, a személyi szükségletek optimális kielégítését szolgáló 

programok, gyarkorlati technikák, melyek alkalmazásával elősegíthetik az ellátottak 
biztonságérzetét. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 20.-április 13., szeptember 25.-október 18., október 23.-november 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Adél, 52/423-962 
 A program engedélyszáma: T-09-015/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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356.  A programot indító megnevezése: 

 
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat szervező Közkereseti Társaság 
4033 Debrecen, Sámsoni út 67. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0197-05 
 A program címe: Az életminőség javítását és az egészségi 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 szükségletekre épít. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 20.-április 13., szeptember 25.-október 18., október 23.-november 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Adél, 52/423-962 
 A program engedélyszáma: T-09-016/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

357.  A programot indító megnevezése: 
 

Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat szervező Közkereseti Társaság 
4033 Debrecen, Sámsoni út 67. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0197-05 
 A program címe: Speciális és különleges szükségletű gyermekek nevelése lakásotthoni körül-

mények között 
 A program témája: Elméleti és gyakorlati módszerek átadása a lakásotthonban élő, nehezen vagy 

„másként” kezelhető gyermekekkel dolgozók számára. 
 A program célcsoportja: gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, fejlesztő pedagógus, 

konduktor, gyermekvédelmi asszisztens 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 29.-július 5., szeptember 4.-október 11., november 13.-december 20. 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Adél, 52/423-962 
 A program engedélyszáma: T-09-039/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

358.  A programot indító megnevezése: 
 

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: Az ápolási dokumentáció értelmezése és gyakorlati alkalmazása a szociális 

intézményekben 
 A program témája: Az ápoló személyzet megfelelő jogszabályi ismeretek után jártasságot szerezzen az 

adminisztratív feladatok végzésében. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gellén Imre, 54/721-055 
 A program engedélyszáma: T-09-064/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

359.  A programot indító megnevezése: 
 

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: A közösségi pszichiátria alapjai - elmélet és gyakorlat 
 A program témája: A közösségi pszichiátriai ellátást végző szakemberek felkészítése, problémakezelés, 

speciális jogi ismeretek elsajátítása, mely hozzásegíti a pszichiátriai beteg kör-
nyezetébe való visszailleszkedését. 
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 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 

munkás, pedagógus, pszichiátriai gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gellén Imre, 54/721-055 
 A program engedélyszáma: T-09-065/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

360.  A programot indító megnevezése: 
 

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: Pszichiátriai ismeretek (pszichopatológia, pszichofarmakológia) - elmélet és gyakorlat 
 A program témája: A tanfolyam célja egyrészt a pszichopatológiai szemléletmód kialakítása, másrészt 

a pszichiátriában használatos gyógyszerek hatásmechanizmusának, alkalmazásának, 
mellékhatásainak hatékony megismerése. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 
munkás, pedagógus, pszichiátriai gondozó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gellén Imre, 54/721-055 
 A program engedélyszáma: T-09-066/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

361.  A programot indító megnevezése: 
 

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú 
Társaság 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0084-06 
 A program címe: Ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának hatékonyságáért - tan-

folyam 
 A program témája: A képzés célja a fogyatékkal élő és pszichiátriai betegek szociális intézményen 

belüli foglalkoztatásában résztvevő szakemberek képzése, olyan ismeretek és 
gyakorlati készségek átadásával melyek birtokában képessé válnak a közvetett 
célcsoport társadalmi és munkaerő-piaci érvényesülésének hatékony támogatásá-
ra. A képzés az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának jogsza-
bályi és gyakorlati követelményein túl a közvetett célcsoport speciális szükségle-
teire és élethelyzetére vonatkozó esélyegyenlőségi, társadalmi, munkaerő-piaci, 
gyógypedagógiai ismereteket is tartalmaz. 

 A program célcsoportja: klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, gyógy-
pedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 36 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Hajdúszoboszló, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Harangi Melinda, 52/557-820 
 A program engedélyszáma: T-09-109/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

362.  A programot indító megnevezése: 
 

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú 
Társaság 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0084-06 
 A program címe: Decubitus megelőzése és gyógyítása 
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 A program témája: Egységes szemlélet kialakítása a korszerű sebkezelési eljárások szakszerű alkal-

mazása, a nehezen gyógyuló krónikus sebek színvonalas kezelése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 16. 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Hajdúszoboszló, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Harangi Melinda, 52/557-820 
 A program engedélyszáma: T-09-110/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

363.  A programot indító megnevezése: 
 

Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat Szervező Közkereseti Társaság 
4033 Debrecen, Sámsoni út 67. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0197-05 
 A program címe: Az idősek jó életminőségének fenntartása a gondozási tevékenység során 
 A program témája: Az egészségfejlesztés korszerű módszereivel az időskori jó életminőség fenntartá-

sának megtanítása, a gondozó és gondozott együttműködésével az egyén által 
befolyásolható életmódi kockázati tényezők csökkentése. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, hivatásos 
vagyonkezelő illetve eseti gondnok, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, 
utógondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 20.-április 13., szeptember 25.-október 18., október 23.-november 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nemes Adél, 52/423-962, 70/243-0439 
 A program engedélyszáma: T-09-008/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

364.  A programot indító megnevezése: 
 

Forrás Lelki Segítők Egyesülete 
4031 Debrecen, Ember Pál u. 19. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0022-03 
 A program címe: Szenvedélybetegek segítése a szociális alapellátások keretein belül 
 A program témája: Addiktív problémával küszködők segítségének elméleti és gyakorlati szakmai 

hátterének megteremtése a szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű 
szolgáltatása, nappali ellátás keretein belül. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fehér Otilíla, 52/428-004 
 A program engedélyszáma: T-09-088/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

365.  A programot indító megnevezése: 
 

Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: Mentálhigiénés munkatársak szerepe a fogyatékosok rehabilitációjában 
 A program témája: Mentálhigiénés munkatársak felkészítő tanfolyama a fogyatékosok rehabilitációja, 

normalizációja, integrációja témakörökben. A tanfolyam célja, hogy a bentlakásos 
intézmények mentálhigiénés munkatársainak szemlélete pozitív irányba változzon, 
szakmai ismereteik bővüljenek és a gyakorlatuk során felmerült problémák meg-
oldásához közelebb kerüljenek. 

 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 64 óra 
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 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vezendi Márta, Kántor Ibolya, 54/721-055 
 A program engedélyszáma: T-09-099/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

366.  A programot indító megnevezése: 
 

Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: Felkészítő tanfolyam pszichiátriai lakóotthonok munkatársai részére 
 A program témája: A pszichiátriai betegek lakóotthonaiban élők életminőségének kialakítása és javítása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, munkavezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 48 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kántor Ibolya, 54/721-055 
 A program engedélyszáma: T-09-100/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

367.  A programot indító megnevezése: 
 

Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: Az agresszió problémái korunkban 
 A program témája: Az agresszió problémái korunkban 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, fejlesztő 

pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Kiskunhalas 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Borbás Andrea, 77/423-390 
 A program engedélyszáma: T-09-101/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

368.  A programot indító megnevezése: 
 

Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0045-05 
 A program címe: Gerontopszichiátria gyakorlati vonatkozásai a szociális ellátásban 
 A program témája: A pszichiátriai ellátásban előforduló gerontológiai állapotok kezelése, megelőzése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, fejlesztő 

pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Kiskunhalas 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Borbás Andrea, 77/423-390 
 A program engedélyszáma: T-09-102/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

369.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Fejlesztők Kollégiuma 
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0213-05 
 A program címe: Az alkalmazkodási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek re-szocializációjának 

módszerei 
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 A program témája: A képzés célja, hogy a mindennapok során is alkalmazható ismereteket nyújtson a 

családban élő, vagy családjukból kiemelt gyermekek szociális alkalmazkodási 
problémáinak felismerésére, kezelésére, megelőzésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dió Zoltán, 52/316-289 
 A program engedélyszáma: T-09-136/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

370.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Fejlesztők Kollégiuma 
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0213-05 
 A program címe: A jelen ifjúsági szubkultúráinak jellemzői - az ifjúságsegítő munka aktuális 

feladatai 
 A program témája: A képzés célja, hogy az ifjúságvédelemben, gyermekvédelemben dolgozó szakem-

berek számára új ismereteket nyújtson a mai szubkultúrákról, a különböző szub-
kultúrákban élő fiatalok speciális problémáiról. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dió Zoltán, 52/316-289 
 A program engedélyszáma: T-09-137/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

371.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Fejlesztők Kollégiuma 
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 09-0213-05 
 A program címe: Új szolgáltatások az idősgondozásban és a házi segítségnyújtásban 
 A program témája: A képzés célja, hogy a gondozók képessé váljanak oyan komplex támogatás nyúj-

tására, amely által a gondozott/beteg életminősége javul, egészségi állapota fenn-
tartható. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dió Zoltán, 52/316-289 
 A program engedélyszáma: T-09-104/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

372.  A programot indító megnevezése: 
 

ERGO Training Oktatási és Szolgáltató Bt. 
4032 Debrecen, Békéssy B. u. 10. III/27. 

 A program címe: Kiégés-megelőzés a team-munka erősítésével és a konfliktuskezelés új módszerével 
 A program témája: A team-munka eredményességét növelő új konfliktuskezelési módszer megismerte-

tése és gyakorlatba ültetése, ezáltal a munkahelyi légkör kedvezőbbé alakítása, 
amely kiégés-megelőző hatású. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, május, június 
 A program időtartama: 30 óra 
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 A program indításának helyszíne: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kardos Edit, 52/311-013 
 A program engedélyszáma: S-09-003/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

373.  A programot indító megnevezése: 
 

„Jövődért” Alapítvány 
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: A mindennapi életben, munkahelyi, szakmai, magánéleti konfliktusok felismerése, 

azonosítása, tudatosítása, az egymás közötti kölcsönösség, kooperáció képességének 
fejlesztése, a problémák együttes, konstruktív és a résztvevő felek számára minél 
kevesebb veszteséggel, lehetőség szerint hatékony megoldások keresése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 1., június 1., szeptember 1. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Lajos, 52/310-333 
 A program engedélyszáma: S-09-031/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

374.  A programot indító megnevezése: 
 

H - Dragon - 7 Bt. 
4032 Debrecen, Újrétje u. 24. 

 A program címe: Mediációs technikák II. - A közvetítés gyakorlata az egyes munkaterületek 
speciális egységeinek megfelelően 

 A program témája: A Mediáció II. technikák képzés célja a szociális területen dolgozók konfliktus-
megoldó képességének, készségének fejlesztése. A mediáció módszerének elméleti 
és gyakorlati elsajátítása úgy, hogy területükön képesek legyenek a mediáció 
alkalmazására. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142 
 A program engedélyszáma: S-09-060/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

375.  A programot indító megnevezése: 
 

H - Dragon - 7 Bt. 
4032 Debrecen, Újrétje u. 24. 

 A program címe: A konfliktuskezelés lehetőségei: mediációs technikák I. 
 A program témája: A szociális területen dolgozó munkatársak konfliktuskezelő képességének fejlesz-

tése, a mediáció módszerének megismerése. A program résztvevői a képzés során 
alkalmassá válnak a mediációra alkalmas esetek felismerésére, a mediációs módszer 
alkalmazására. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142 
 A program engedélyszáma: S-09-061/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

376.  A programot indító megnevezése: 
 

H - Dragon - 7 Bt. 
4032 Debrecen, Újrétje u. 24. 

 A program címe: Minőségbiztosítási alapismeretek és alkalmazásuk a szociális szférában 
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 A program témája: A hallgatók ismerkedjenek meg a minőségirányítás bevezetésének feltételeivel, 

lehetőségeivel. Szerezzenek a szociális területen alkalmazható ismereteket a minőség-
biztosításról. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142 
 A program engedélyszáma: S-09-064/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

377.  A programot indító megnevezése: 
 

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport, gyermekvédelmi alap- és szakellátásban dolgozók részére 
 A program témája: A résztvevők szakmai önismeretének fejlesztése, hozott eseteik további vezetésének 

elősegítése tapasztalati tanulás útján. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, 

gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kotánné Kádár Éva, 52/532-793 
 A program engedélyszáma: S-09-070/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

378.  A programot indító megnevezése: 
 

Debreceni Egyetem 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 A program címe: Kommunikációfejlesztő tréning szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális szak-
emberek részére 

 A program témája: A tréning ideje alatt a résztvevők önismeretének és kommunikációjának fejlesztése, 
a mentálhigiénés szemléletmód, mint új prevenciós módszer megismerése a cél. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 27 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Juhász Béla Szilárd, 52/414-089 
 A program engedélyszáma: S-09-073/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

379.  A programot indító megnevezése: 
 

„Lelkierő” Fiatalon a Fiatalokért Egyesület 
4024 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8. 

 A program címe: Csoportszupervízió szociális területen dolgozó munkatársak számára 
 A program témája: A szociális segítő munka során felvetődő dilemmák feldolgozása a szupervízió 

módszerével. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Juhász Béla Szilárd, 52/414-089 
 A program engedélyszáma: S-09-077/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

380.  A programot indító megnevezése: 
 

„Lelkierő” Fiatalon a Fiatalokért Egyesület 
4024 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8. 

 A program címe: Kiégést (Burn-out) megelőző tréning 
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 A program témája: A szociális szférában dolgozó szakemberek lelki egyensúlyának fenntartása, a 

személyiségének karbantartása, a munkahelyi táppénzes hiányzások és a fluktuáció 
csökkentése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Juhász Béla Szilárd, 52/414-089 
 A program engedélyszáma: S-09-078/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

381.  A programot indító megnevezése: 
 

H - Dragon - 7 Bt. 
4032 Debrecen, Újrétje 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 meg-
előzése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142 
 A program engedélyszáma: S-09-085/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

382.  A programot indító megnevezése: 
 

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú 
Társaság 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c. 

 A program címe: Időgazdálkodás - szakmai személyiségfejlesztő tréning 
 A program témája: A hatékony időgazdálkodás elveinek megértése és módszereinek elsajátítása, 

ezáltal a segítő foglalkozásúak munkaidejének, és erőforrásainak hatékony fel-
használása, a helyes egyensúly megtalálása a munkavégzés és a magánélet között. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június, október 
 A program időtartama: 31 óra 
 A program indításának helyszíne: Hajdószoboszló, Hajdú Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lakatos Ildikó, 52/557-682 
 A program engedélyszáma: S-09-095/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

383.  A programot indító megnevezése: 
 

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú 
Társaság 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c. 

 A program címe: Burn-Out Megelőzés - Szakmai személyiségfejlesztő tréning 
 A program témája: A kiégési tömegegyüttes felismerésének és a megelőzés lehetséges módszereinek 

elsajátítása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június, október 
 A program időtartama: 31 óra 
 A program indításának helyszíne: Hajdószoboszló, Hajdú Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 300 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bodnárné Rácz Erika, 52/557-682 
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 A program engedélyszáma: S-09-096/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

384.  A programot indító megnevezése: 
 

Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64. 

 A program címe: Felnőtté válás a gyermekvédelemben. Utógondozói, gyermekvédelmi ellátottak 
társadalmi beilleszkedésének problémái - Esetmegbeszélő csoport 

 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek énélményű tanulása, együttműködő 
problémakezelése a gyermekvédelem rendszerében nevelkedő, társadalmi beil-
leszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok problémakörében. Az esetek további 
kreatív vezetésének elősegítése. 

 A program célcsoportja: gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Muszkáné Varga Beáta, 20/801-1559 
 A program engedélyszáma: S-09-100/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

385.  A programot indító megnevezése: 
 

Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
 A program témája: A segítő szakmában dolgozó szakemberek elsajátítják azokat a képességeket, 

módszereket, amelyek hozzájárulhatnak személyiségük, készségük további kimun-
kálásához, lelki, mentális egészségük megőrzéséhez, ezáltal a kiégés megelőzéséhez. 

 A program célcsoportja: gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Varga Beáta, 20/801-1559 
 A program engedélyszáma: S-09-101/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

386.  A programot indító megnevezése: 
 

Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64. 

 A program címe: Konfliktuskezelés a gyermekvédelemben. Alternatív konfliktuskezelési technikák 
 A program témája: Konfliktusok kezelése a gyermekvédelmi munka során. Készségek fejlesztése az 

együttműködésre, a kommunikációra, a vitakultúrára, az értő beszélgetés, a döntés-
hozatal gyakorlata. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdei Sándor, 20/800-8595 
 A program engedélyszáma: S-09-102/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

387.  A programot indító megnevezése: 
 

Erdei Sándor 
4087 Hajdúdorog, Újtelep u. 20. 

 A program címe: Konfliktuskezelés, mediáció a gyermekvédelemben - Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: Konfliktusok kezelése a gyermekvédelmi munka során a mediáció módszertani 

elemeivel. Készségek fejlesztése az együttműködésre, a kommunikációra, a vita-
kultúrára, az értő beszélgetés, a döntéshozatal gyakorlata. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 



 
 
 
 
288 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám 
 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdei Sándor, 20/382-2716 
 A program engedélyszáma: S-09-011/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

388.  A programot indító megnevezése: 
 

Varga Beáta 
4564 Nyírmada, Honvéd út 4/A. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
 A program témája: A segítő szakmában dolgozó szakemberek elsajátítják azokat a képességeket, 

módszereket, amelyek hozzájárulnak személyiségük, készségük további kimunkálá-
sához, lelki mentális egészségük megőrzéséhez, ezáltal a kiégés megelőzéséhez. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Varga Beáta, 70/948-9797 
 A program engedélyszáma: S-09-012/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

389.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Fejlesztők Kollégiuma 
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 A program címe: Csoport - szupervízió 
 A program témája: Szakmai tapasztalatok tanulási folyamatban történő feldolgozása, szakmai kompe-

tencia, önismeret fejlesztése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 34 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796 
 A program engedélyszáma: S-09-087/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

390.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Fejlesztők Kollégiuma 
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 A program címe: Team - szupervízió 
 A program témája: A szociális intézmények munkatársainak együttműködését és a szervezeti kapcsolatok 

megértését segítő szakmai-szervezeti tapasztalatok közös feldolgozása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796 
 A program engedélyszáma: S-09-088/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

391.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Fejlesztők Kollégiuma 
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. 

 A program címe: Csapatépítő tréning 
 A program témája: Együttműködés kialakítása egy szervezet, illetve teamek számára, amely növeli az 

eredményességet és az elégedettséget a mindennapi munkavégzés során. A tanult 
módszerek azonnal átültethetők a gyakorlatba. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 34 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796 
 A program engedélyszáma: S-09-095/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

392.  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 

 A program témája: A tréning célja a gyremekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülőknél, egészség-
ügyi gyermekotthonban élő fiatalok, időskori gondozottak, hajléktalanok között 
dolgozóknak eszközöket adni a mindennapos konfliktusos helyzetek kezelésére. 

 A program célcsoportja: gyermekvédelemben, családgondozásban, idősgondozásban, hajléktalan ellátásban, 
fogyatékosok szociális ellátásában, rehabilitációjában dolgozók 

 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: 23 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Patkó Kornélia, 70/316-0560 
 A program engedélyszáma: S-09-002/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 

 
 
3108-1/2006 

 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 
a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
OM 300/24/2006 

393.  A programot indító megnevezése: 
 

OKTATRÉN BT 
2600 Vác, Köztársaság u. 26. 

 A program címe: Kiégés megelőzése, stresszkezelés 
 A program témája: A hallgatók megismerik a stressz „természetét” és saját kapcsolatukat a stresszel. 

Megtanulják kezelni a stresszhelyzeteket és nagyobb eséllyel tudják elkerülni a 
munka okozta kifáradást, fásultságot, kiégést. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 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: Bencze Éva, 30/253-8625 
 A program engedélyszáma: S-09-012/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

394.  A programot indító megnevezése: 
 

OKTATRÉN BT 
2600 Vác, Köztársaság u. 26. 

 A program címe: Tanácsadási képességfejlesztés 
 A program témája: A tanácsadó tudjon reális támogatást adni, segíteni a problémákban és konfliktu-

sokban, a hatékony kommunikációs eszközök és a tanácsadás folyamatában szerzett 
ismereteink bővítésével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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 
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 A szervező neve, telefonszáma: Bencze Éva, 30/253-8625 
 A program engedélyszáma: S-09-013/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

395.  A programot indító megnevezése: 
 

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

 A program címe: A zavaró viselkedés értelmezése, kezelése 
 A program témája: A szociális terület szakdolgozói részére tréning biztosítása, melynek tartalma: 

zavaró viselkedés (agresszió) kezelése, problémamegoldó módszerek ismertetése 
és gyakorlása. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, men-
tálhigiénés munkatárs,szociális gondozó, szociális munkás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kántor Ibolya, 54/721-055 
 A program engedélyszáma: S-09-103/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

396.  A programot indító megnevezése: 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja 
4026 Debrecen, Mester u. 1. 

 A program címe: Észak - Alföldi Régió VI. Szociális Szakmai Konferencia 
 A program témája: Szakmai találkozó és ismeretnyújtás a szociális szférában dolgozók számára. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális 

segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pszichológus, szociális 
munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 22-23. 
 A program időtartama: 8 előadás 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Orosz Ibolya Aurélia, 52/411-133, 52/415-576 
 A program engedélyszáma: K-09-063/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

397.  A programot indító megnevezése: 
 

„Jövődért” Alapítvány 
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: Bántalmazott gyermekek a szakellátásban. A felismerés - a beavatkozás - a 
kezelés lehetőségei, módjai 

 A program témája: Különböző szakterületről érkező előadók segítségével szakmaközi beszélgetés
 a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kapcsán a felismerés, felismerhetőség 
kérdéseiről, a lehetséges és szükséges beavatkozásról, teendőkről, a rossz bánásmód 
kialakulásában szerepet játszó tényezőkről és a rossz bánásmód következtében 
kialakult pszichés problémák kezelésének lehetőségeiről. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Ferenczi Beáta, 52/310-333 
 A program engedélyszáma: M-09-023/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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398.  A programot indító megnevezése: 

 
Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani 
Gyermekjóléti Szolgálat 
4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. 

 A program címe: A gyermekjóléti alapellátás, alapszolgáltatások egyes kérdéseinek megbeszélése 
 A program témája: Kistérségi körzetként szakmai műhelysorozat szervezése a gyermekjóléti szolgáltatást 

végzők részére. Aktuális kérdések és a gyakorlati tapasztalatok átadása egymásnak 
az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítására. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február-július 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Hosszúpályi, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Nagy Tímea, 52/598-438 
 A program engedélyszáma: M-09-048/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

399.  A programot indító megnevezése: 
 

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja 
4026 Debrecen, Mester u. 1. 

 A program címe: Az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyében részesülők beilleszkedési programja 
szakmai műhelysorozat 

 A program témája: Továbbképzési lehetőség nyújtása azon intézmények/szervezetek számára, akik 
részt vesznek az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres segélyében részesülők 
beilleszkedési programjában. 

 A program célcsoportja: beilleszkedési programmal foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Éles Csabáné Lányi Mária, 52/411-133, 52/415-576 
 A program engedélyszáma: M-09-054/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

400.  A programot indító megnevezése: 
 

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 

 A program címe: Gyámi szakmai műhely 
 A program témája: Gyámi/hivatásos tevékenységet végző gyermekvédelmi szakemberek számára speciális 

ismeret közvetítése tematikus előadásokkal, konzultációs lehetősséggel, tapasztalat-
cserével és intézménylátogatással. 

 A program célcsoportja: gyám, hivatásos gyám 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 23. 
 A program időtartama: 10 fórum 
 A program indításának helyszíne: Debrecen, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kotánné Kádár Éva, 52/532-793 
 A program engedélyszáma: M-09-065/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

401.  A programot indító megnevezése: 
 

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú 
Társaság 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c. 

 A program címe: Szakmai műhely mentálhigiénés szakemberek részére 
 A program témája: Aktuális szakmai feladatok, problémák, témák feldolgozása a mentálhigiéné terü-

letéről. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
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 A program indításának helyszíne: Hajdúszoboszló, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bencsik Mariann, 52/557-820 
 A program engedélyszáma: M-09-107/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

402.  A programot indító megnevezése: 
 

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú 
Társaság 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c. 

 A program címe: Idősek foglalkoztatását segítő tevékenység - az idősek klubjaiban és bentlakásos 
intézményeiben 

 A program témája: Kézműves technikák alkalmazásának továbbadása, megtanítása, az idős emberek 
meglévő képességeinek megtartása, fejlesztése. 

 A program célcsoportja: klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 10. 
 A program időtartama: 8 fórum 
 A program indításának helyszíne: Hajdúszoboszló, Hajdú-Bihar megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bodnárné Rácz Erika, 52/557-820 
 A program engedélyszáma: M-09-108/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

403.  A programot indító megnevezése: 
 

Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64. 

 A program címe: Munkaerő-piaci kihívások a gyermekvédelemben. Szakmai műhely. 
 A program témája: Szakmai műhelymunka keretében feltárni a gyermekvédelmi ellátásba kerülő 

gyerekek, fiatalok munkaerő-piaci problémáit, a társadalomba való visszavezetési,
a munka világába való beilleszkedési nehézségeit, lehetőségeit. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdei Sándor, 20/800-8595 
 A program engedélyszáma: M-09-111/2006 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Heves megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

404.  A programot indító megnevezése: 
 

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0006-04 
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam társastánc művészeti ágban 
 A program témája: Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése társastánc művészeti ágban. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 5-9. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 52 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Asztalos Zsolt, 36/430-598 
 A program engedélyszáma: T-10-003/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

405.  A programot indító megnevezése: 
 

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Bem tábornok u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0006-04 
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam bábozás művészeti ágban 
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 A program témája: Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése bábozás művészeti ágban. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 5-9. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 52 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Asztalos Zsolt, 36/430-598 
 A program engedélyszáma: T-10-004/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

406.  A programot indító megnevezése: 
 

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Bem Tábornok út 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0006-04 
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam színjátszás művészeti ágban 
 A program témája: Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése színjátszás művészeti ágban. 
 A program célcsoportja: értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 5-9. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 52 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Asztalos Zsolt, 36/430-598 
 A program engedélyszáma: T-10-065/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

407.  A programot indító megnevezése: 
 

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Bem Tábornok út 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0006-04 
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam néptánc művészeti ágban 
 A program témája: Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése néptánc művészeti ágban. 
 A program célcsoportja: értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 5-9. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 52 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Asztalos Zsolt, 36/430-598 
 A program engedélyszáma: T-10-066/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

408.  A programot indító megnevezése: 
 

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Bem Tábornok út 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0006-04 
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam kézművesség művészeti ágban 
 A program témája: Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése kézművesség művészeti ágban. 
 A program célcsoportja: értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 5-9. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 58 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Asztalos Zsolt, 36/430-598 
 A program engedélyszáma: T-10-067/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

409.  A programot indító megnevezése: 
 

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Bem Tábornok út 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0006-04 
 A program címe: Speciális szakmai továbbképző tanfolyam hangszeres zene művészeti ágban 
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 A program témája: Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális 

szakmai továbbképzése hangszeres zene művészeti ágban. 
 A program célcsoportja: értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 5-9. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 52 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Asztalos Zsolt, 36/430-598 
 A program engedélyszáma: T-10-068/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

410.  A programot indító megnevezése: 
 

Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala 
3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 04-0152-03 
 A program címe: Gyermekbántalmazás, rossz bánásmód kezelése a gyermekvédelmi alapellátásban és 

szakellátásban dolgozók részére 
 A program témája: Elméleti- és gyakorlati ismeretek átadása, amely alkalmassá teszi a szakembereket a 

gyermekbántalmazás és a rossz bánásmód jogi és pszichológiai értelmezésére, 
felismerésére, kezelésére. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermek-
otthoni, lakásotthoni nevelő, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április-június 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mentuszné Dr. Terék Irén, 36/411-940/146 
 A program engedélyszáma: T-10-005/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

411.  A programot indító megnevezése: 
 

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézete 
3346 Bélapátfalva, Petőfi u. 25. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 10-0123-05 
 A program címe: A HOSPICE szellemű ellátás és a szociális gondozás-szolgáltatás találkozási pontjai 
 A program témája: A szociális alap -és szakellátásban dolgozók (elsősorban gondozónők) ismerjék meg a 

haldokló betegek hospice szellemű ellátásának alapjait, módszereit, szakmaiságát, 
a hospice szolgálatok intézményes világát. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 42 óra 
 A program indításának helyszíne: Bélapátfalva 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bársony András, 36/554-014 
 A program engedélyszáma: T-10-077/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

412.  A programot indító megnevezése: 
 

Bölcsődei Igazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde 
3300 Eger, Arany János út 20/a. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 10-0254-04 
 A program címe: Beszélgető szülőcsoportok a bölcsődében 
 A program témája: A bölcsődevezetők képesek legyenek a beszélgető szülőcsoportokat a bölcsődei 

gyakorlatban integrálni úgy, hogy az a szülők segítségét, a bölcsőde-család kap-
csolat, a kisgyermekek sikeresebb fejlesztését szolgálják. 

 A program célcsoportja: bölcsődevezetők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Eger 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné B. Ildikó, 36/789-590 
 A program engedélyszáma: T-10-113/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

413.  A programot indító megnevezése: 
 

Kolinda BT 
3324 Felsőtárkány, Hegyalja u. 22. 

 A program címe: Szerepek és maszkok 
 A program témája: A szakmai személyiség és a szakmai szerepek kölcsönhatásának elemzése és meg-

értése annak érdekében, hogy a személyiség autonómiája fejlődjön és a tevékenység 
hatékonysága növekedjen. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Godó János, 20/375-5637 
 A program engedélyszáma: S-10-021/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

414.  A programot indító megnevezése: 
 

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézménye 
3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25. 

 A program címe: Önismereti tréning szakmai attitűdök és értékek területén 
 A program témája: Szakmai készségek, attitűdök és értékek sajátélményű átélése, valamint ezek értékelő 

elemzése. A stresszel való megküzdés technikájának elsajátítása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Bélapátfalva 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bársony András, 36/554-014 
 A program engedélyszáma: S-10-075/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

415.  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 tapasztalatra épülő tanulási folyamatban a szakmai elakadások, prob-

lémák reflektív feldolgozása: a szakmai kompetencia és a motiváció fejlesztése, a 
munkával járó stressz oldása és a kiégés megelőzése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovács Győző, 30/565-8325 
 A program engedélyszáma: S-10-041/2004 
 A minősítés érvényes: 

  
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

416.  A programot indító megnevezése: 
 

Napsugár Gyermekjóléti Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 

 A program címe: Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők jelenléte a gyermekvédelmi rendszerben 
 A program témája: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére információ és tapasztalat-

csere lehetősége a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés témakörében. 
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 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 18. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Hatvan, Heves megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dobó Katalin Krisztina, 37/342-599, 37/341-535 
 A program engedélyszáma: K-10-018/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

417.  A programot indító megnevezése: 
 

Napsugár Gyermekjóléti Intézmény Bölcsődéje 
3000 Hatvan, Pázsit út 41. 

 A program címe: Gyermekszemek tükrében 
 A program témája: Célja, hogy a csecsemő és kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek számára 

megkönnyítse a családban előforduló ártalmak felismerését és kezelését a gyermek-
csoportban. 

 A program célcsoportja: csecsemő és kisgyermekkel foglalkozók számára 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 12. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Hatvan, Heves megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Farkasné Farkas Aranka, 37/342-803 
 A program engedélyszáma: K-10-020/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

418.  A programot indító megnevezése: 
 

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani 
Intézete 
3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25. 

 A program címe: Minőségfejlesztések a szociális szolgáltatásokban (alapszolgáltatásoktól a komplex 
szolgáltatásokig) 

 A program témája: Szociális intézmények minőségfejlesztési törekvéseihez kíván hatékony elméleti és 
gyakorlati segítséget nyújtani a szakmai tanácskozás. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 8 előadás 
 A program indításának helyszíne: Eger, Heves megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bársony András, 36/554-310 
 A program engedélyszáma: K-10-055/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

419.  A programot indító megnevezése: 
 

Bölcsődei Igazgatóság Észak Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde 
3300 Eger, Arany J. u. 20/a. 

 A program címe: A mesevilág és a gyermekkor 
 A program témája: A mese gyermekkorban betöltött szerepének mélyebb megélése, széles körű és 

erőteljes hatásának megértése. A mese hatása a gyermek értelmi-érzelmi-, szociális- 
esztétikai fejlődésére. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, bölcsőde- és óvodavezetők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. július 
 A program időtartama: 9 előadás 
 A program indításának helyszíne: Eger, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovácsné Bárány Ildikó, 36/310-924 
 A program engedélyszáma: K-10-109/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

420.  A programot indító megnevezése: 
 

Egészségügyi és Szociális Szakközép és Szakiskola és Alternatív Gimnázium 
5000 Szolnok, Abonyi u. 36. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0062-02 
 A program címe: A korszerű sürgősségi ellátás 
 A program témája: A szociális ellátás területén dolgozók körében a korszerű sürgősségi ellátás alap-

ismereteinek megismertetése, készség szintjén való elsajátítatása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pusztai János, 56/375-106 
 A program engedélyszáma: T-11-005/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

421.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális 
Szellemi Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16-0138-04 
 A program címe: Lelki önvédelem a szociális gondozó és ápolók munkájában 
 A program témája: A szociális szak- és alapellátásban dolgozó szakemberek személyiség-lélektani is-

mereteinek bővítése, önismeret, emberismeret mélyítése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. tavasz 
 A program időtartama: 33 óra 
 A program indításának helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bali - Kiss Mária, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: T-11-049/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

422.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16-0138-04 
 A program címe: Bekerülés nehézségei a gyermekvédelmi szakellátásba 
 A program témája: Szakmai felkészítés és segítség adása a gyermekvédelemben dolgozóknak, hogy 

kellő felkészültséggel képesek legyenek fogadni a családból kiemelt, krízisen 
átesett gyermekeket. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, mentálhigiénés munkatárs, gyermek-
felügyelő, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, örökbefo-
gadási tanácsadó, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, nevelőszülői, 
gyámi, gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: T-11-052/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

423.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0208-02 
 A program címe: Az információs szolgáltatás gyakorlata 
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 A program témája: A szociális információs szolgáltatás nyújtásával megbízott személy felkészítése a 

jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesítésére, a szolgáltatás működ-
tetésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Nagyné Varga Ilona, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: T-11-092/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

424.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16-0138-04 
 A program címe: Az alapellátásban dolgozó szakember feladata a szociális tervezésben 
 A program témája: A résztvevők tájékozatása és felkészítése az aktuális tervező munkákba való be-

kapcsolódásra, a stratégiai tervezés első fázisához kapcsolódó hatékony módszerek 
megismerésével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bali - Kiss Márta, 56/514-946 
 A program engedélyszáma: T-11-110/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

425.  A programot indító megnevezése: 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága 
5000 Szolnok, Jósika út 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16-0257-05 
 A program címe: Korai fejlesztés a bölcsődében 
 A program témája: A bölcsődei szakdolgozók felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek gondo-

zására, nevelésére segítő szakemberek közreműködésével. 
 A program célcsoportja: gondozónők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Debrecen 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Zahari Imréné, 52/417-566 
 A program engedélyszáma: T-11-022/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

426.  A programot indító megnevezése: 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága 
5000 Szolnok, Jósika út 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16-0257-05 
 A program címe: Család és gyermekérdekek a bölcsődében 
 A program témája: A résztvevők megismerkednek a gyermekvédelem szociológiai alapjával, intéz-

ményrendszerével, segítséget kapnak a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerme-
kekkel való tevékenységhez. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mészáros Mihályné, 56/422-540 
 A program engedélyszáma: T-11-023/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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427.  A programot indító megnevezése: 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 16-0138-04 
 A program címe: Rendszerszemléletű családgondozás 
 A program témája: A hátrányos helyzetű gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek részére 

ismeretek nyújtása a családok hátrányos helyzetének csökkentése és leküzdése 
érdekében. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális 
munkás, helyettes szülői tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 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: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: T-11-056/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

428.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Egyesület 
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői számára 
 A program témája: Énerőt és személyes kompetenciát fejlesztő intenzív csoportmunka, kreatív - rek-

reációs programokkal (vizuál - regulatív- és receptív zene-, szimbólumterápiás és 
pszichodramatikus technikai elemekkel). 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Fügi Sarolta, 56/230-470 
 A program engedélyszáma: S-11-039/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

429.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Egyesület 
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8. 

 A program címe: Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment 
 A program témája: Szervezeti hatékonyság és teljesítmény javítás, struktúra és kultúra összhangja, 

együttműködés, a változás motívumai és folyamata. Ellenállás- és stresszkezelés, 
erőforrásfeltárás, kockázatmenedzselés. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mohácsi Andrea, 56/230-470 
 A program engedélyszáma: S-11-045/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

430.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Egyesület 
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8. 

 A program címe: „A cigányság integrációjának támogatása, az európai integritás jegyében” - Roma/
cigány kliensekkel foglalkozó szakemberek ismereteinek és készségeinek fejlesztése, 
a gyakorlati munka hatékonyságának javítása 

 A program témája: A cigány/roma kisebbség kulturális másságának megismerése, az etnicizált prob-
lémák megoldásának támogatása, az előítélet- és feszültségmentes szociális támo-
gató tevékenység feltételeinek javítása. A segítők készségeinek fejlesztése a klien-
sekkel való kapcsolat megértése, feldolgozása, valamint az etnikai különbségekből 
adódó konfliktusok kezelése céljából. 

 A program célcsoportja: cigány/roma kliensekkel foglalkozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
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 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mohácsi Andrea, 56/230-470 
 A program engedélyszáma: S-11-050/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

431.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Egyesület 
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8. 

 A program címe: Vezetési helyzetek a vezető és a csapat közötti munkában 
 A program témája: Szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői számára szervezett csoportos 

készségfejlesztő foglalkozások, mely elősegíti a feszültséggócok kialakulásának 
megakadályozását, segítséget nyújt a hatékony csapat-fejlesztéshez, illetve külön-
böző vezetői technikák készségszintű elsajátításához. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 34 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mohácsi Andrea, 56/230-470 
 A program engedélyszáma: S-11-053/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

432.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a. 

 A program címe: A szociális munkás konfliktusai a drogproblémák kezelése terén 
 A program témája: A továbbképzés célja a szociális szférában dolgozó munkatársak számára, olyan 

ismeretek átadása, melyek kompetenciájuk szintjén segítik a szenvedélybetegekkel 
és családjukkal való foglalkozást, illetve elősegíti az elengedhetetlen attitűd változást. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 3. 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szappanos József, 56/420-614 
 A program engedélyszáma: S-11-054/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

433.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Egyesület 
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8. 

 A program címe: Kommunikációs készségfejlesztő tréning szociális és gyermekjóléti szolgáltatá-
sokban dolgozók számára 

 A program témája: A tréningen a személyközi kapcsolatokban és a segítő munkában nélkülözhetetlen 
interperszonális készségek, cselekvési kompetenciák fejlesztése történik személy-
központú és TA módszerekkel. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mohácsi Andrea, 56/230-470 
 A program engedélyszáma: S-11-057/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

434.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a. 

 A program címe: A rogersi személyközpontú megközelítés gyakorlati alkalmazása 
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 A program témája: A továbbképzés célja a rogersi segítő beszélgetés elméletének és gyakorlatának 

elsajátítása. Egy olyan kommunikációs technika megismerése, mely a kliensek 
önsegítését, a meglévő belső erőforrásainak, prolémamegoldó eszközkészletének 
aktivizálását segíti elő. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 10. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szappanos József, 56/420-614 
 A program engedélyszáma: S-11-088/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

435.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport 
 A program témája: Szociális területen dolgozó szakemberek ismeretbővítése az esetmegbeszélés 

módszertana témájában, illetve annak alkalmazásával a konkrét esetmunka vitelének 
segítése. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális segítő, szociális munkás, utógondozó, cigánysággal fog-
lalkozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 29 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lakatos Ferencné, dr. Fügi Sarolta, 56/424-502 
 A program engedélyszáma: S-11-029/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

436.  A programot indító megnevezése: 
 

Humán Szolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a. 

 A program címe: Konfliktuskezelő tréning 
 A program témája: A szociális területen dolgozó szakemberek közös tanulása, a munkájuk végzése 

során tapasztalt diszfunkciók csökkentése érdekében, pszichodramatikus elemekkel, 
hozott élmény alapján. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális segítő, szociális munkás, utógondozó, cigánysággal fog-
lalkozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szolnok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 23 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lakatos Ferncné, dr. Fügi Sarolta, 56/424-502 
 A program engedélyszáma: S-11-030/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

437.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Szupervízió - gyermekvédelemben dolgozók segítése 
 A program témája: A személyes gondoskodást végző gyermekvédelemben dolgozó szakemberek célzott 

fejlesztése, hatékonyságuk növelése. 
 A program célcsoportja: családgondozó, gyermekfelügyelő, fejlesztő pedagógus, konduktor 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 

 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 28 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: S-11-051/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

438.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Csoportos szupervízió a szociális alap- és szakellátásban dolgozók részére 
 A program témája: A szociális alap- és szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai hatékonyságá-

nak fejlesztése; segítségnyújtás a személyes szakmai problémák megoldásához, a 
hatékonyabb, eredményesebb munkavégzéshez. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 27 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 32 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: S-11-060/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

439.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Kiégést megelőzző tréning 
 A program témája: A kiégés megelőzéséhez a szükséges ismeretek  megújításán túl a napi érzelmi, 

pszichoszomatikus, kompetencia problémák átélésén és feldolgozásán kívül olyan 
szemlélet kialakítása, mely lehetőve teszi a kiégés folyamatának érzékelését és az 
ellene való tenni tudás kialakítását. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: S-11-067/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

440.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: MEDIÁCIÓ 1 
 A program témája: A konfliktuskezeléshez szükséges ismeretek, konfliktusmegoldásban megélt tapasz-

talatok feldolgozása, új konfliktuskezelő készségek kialakítása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: S-11-039/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

441.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi 
Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: MEDIÁCIÓ II 
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 A program témája: A mediációhoz szükséges ismeretek felújítása, a mediáció folyamatának bemutatása, a 

konfliktusmegoldásban megélt tapasztalatok feldolgozása mediáció segítségével, 
új konfliktuskezelő készségek kialakítása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: S-11-044/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

442.  A programot indító megnevezése: 
 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális 
Szellemi Forrásközpont 
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport 
 A program témája: A kliensekkel való esetvitel során keletkező nehézségek feltárása, elemzése és a 

klienst és környezetét érintő problémák kezelési alternatíváinak vizsgálata. A részt-
vevők szakmai kompetenciájának fejlesztése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030 
 A program engedélyszáma: S-11-050/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

443.  A programot indító megnevezése: 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága 
5000 Szolnok, Jósika út 4. 

 A program címe: „Párbeszédek” - A családi nevelés támogatása, megerősítése a bölcsődében 
 A program témája: Szülőcsoportos beszélgetések bevezetése bölcsődei csoportokban. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 9. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szolnok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 400 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mészáros Mihályné, 56/422-301 
 A program engedélyszáma: M-11-045/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Komárom-Esztergom megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

444.  A programot indító megnevezése: 
 

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer István u. 1-3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0113-02 
 A program címe: A szenvedélybetegségek megelőzése iskoláskorban 
 A program témája: A szociális gondoskodást végző személyek szenvedélybetegségekkel kapcsolatos 

ismereteinek bővítése, a drogfüggőség pszichológiai háttérének elemzése, az 
egészségfejlesztés- és drogprevenció tartalmi és módszertani kérdéseinek megbe-
szélése. 
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 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális 

segítő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Esztergom, Komárom-Esztergom megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Benis Mária, 33/413-699/138 
 A program engedélyszáma: T-12-099/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

445.  A programot indító megnevezése: 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Módszertani Bölcsődéje Közép-
Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 11-0197-05 
 A program címe: Gyógyító mozgás 
 A program témája: Felkészítő tanfolyam, gondozónők-nevelők számára a másként fejlődő gyermekek 

terápiájára. 
 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónők, vezetők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 1-13. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 710 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Balogh Lászlóné, 34/317-606 
 A program engedélyszáma: T-12-128/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

446.  A programot indító megnevezése: 
 

Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 
2890 Tata, Fényes fasor 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 11-0129-05 
 A program címe: A minőségi ellátást szolgáló elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, meg-

erősítése. 
 A program témája: Szociális intézményekben és szolgálatokban dolgozó szociális ápolók-gondozók 

különböző tartalmú képzéséből adódó eltérő kompetenciák egységesíthetősége 
érdekében elmélet és gyakorlati ismeretbővítés. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 48 óra 
 A program indításának helyszíne: Komárom-Esztergom megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nyitrai Károlyné, 34/487-374 
 A program engedélyszáma: T-12-149/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

447.  A programot indító megnevezése: 
 

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer István u. 1-3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0113-02 
 A program címe: Elhanyagolás, bántalmazás, erőszak 
 A program témája: A gyerekek és fiatalok elhanyagolásának, bántalmazásának a sérelmükre elkö-

vetett erőszak különböző formáinak interdiszciplináris megközelítése - a prevenció 
és a beavatkozás lehetőségének elemzésével. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, pedagógus 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Esztergom 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tordainé Vida Katalin, 33/413-699/139 
 A program engedélyszáma: T-12-154/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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448.  A programot indító megnevezése: 

 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola 
2500 Esztergom, Majer István u. 1-3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 02-0113-02 
 A program címe: Pszichiátriai problémák a gyermekvédelmi szakellátásban 
 A program témája: A gyakrabban előforduló pszichés zavarok felismerése, együttműködés az egészségügyi 

szakellátással, részvétel a komplex kezelésben, korrekcióban. 
 A program célcsoportja: gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, 

örökbefogadási tanácsadó, pedagógus, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Esztergom 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Semsey András, 33/413-699/139 
 A program engedélyszáma: T-12-155/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

449.  A programot indító megnevezése: 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Módszertani Bölcsődéje Közép-
Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 11-0197-05 
 A program címe: Menedzser szemléletű vezető 
 A program témája: Olyan szemlélet formálás, mely a napközbeni kisgyermek ellátásban vezetői funkcióit 

betöltők ismereteit, tudását, szemléletét a társadalmi-gazdasági folyamatok diktálta 
elvárásoknak megfelelően bővíti. 

 A program célcsoportja: szociális munkatárs/szakértő, bölcsődevezetők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 3., 7., 10., 14., 17. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 33 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Balogh Lászlóné, 34/317-606 
 A program engedélyszáma: T-12-038/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

450.  A programot indító megnevezése: 
 

TMJV Önkormányzata Módszertani Bölcsődéje Közép-Dunántúli Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 11-0197-05 
 A program címe: Integráció a bölcsődében 
 A program témája: A napközbeni kisgyermekellátásban dolgozók felkészítése a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált ellátására. 
 A program célcsoportja: családgondozó, szociális segítő, szociális gondozó, bölcsődei szakdolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 43 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 12-24. 
 A program időtartama: 80 óra 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 48 260 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Palkovics Józsefné, 34/317-606 
 A program engedélyszáma: T-12-039/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

451.  A programot indító megnevezése: 
 

ESZI Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ 
2800 Tatabánya, Cseri u. 34. 

 A program címe: XII. Segítők Szakmai Napja 
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 A program témája: A Közép-Dunántúli régióban dolgozó segítő szakemberek számára új információk 

nyújtása, valamint a gyakorlati tapasztalatok átadása, kicserélése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 11-12. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mecsei Ilona, 34/512-890 
 A program engedélyszáma: K-12-054/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

452.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 
9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12. 

 A program címe: A szociális foglalkoztatás tapasztalatai és további lehetőségei a szociális intéz-
ményekben 

 A program témája: 2006. évben bekövetkezett jogszabályváltozások kapcsán az intézményben élő el-
látottak foglalkoztatásának biztosítása intézményi feladatkörbe került. A tanács-
kozás keretén belül feldolgozásra kerülnek ennek első tapasztalatai, a kezdetek 
nehézségeire, dilemmáira kinek milyen válaszokat sikerült találni. Egy év munka-
tapasztalatai után a jövőre vonatkozó elképzelések, lehetőségek feltárása. 

 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, fog-
lalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 12. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Zsira, Győr-Moson-Sopron megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 7 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kiss Klára, 99/543-200 
 A program engedélyszáma: K-12-056/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

453.  A programot indító megnevezése: 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Módszertani Bölcsődéje 
Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27. 

 A program címe: A tanulás a bölcsődében 
 A program témája: Ismeretet és módszert adni a bölcsődében dolgozó gondozónőknek, azokról a 

tanulási lehetőségekről, amelyek az élet első éveiben meghatározók a gyermekek 
részére. Átadni azokat a tudományos ismereteket, amely a szakember-szülő együtt-
működését segíti. 

 A program célcsoportja: bölcsődei gondozók és szakgondozók, és vezetők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 27. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Balogh Lászlóné, 34/311-462 
 A program engedélyszáma: K-12-059/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

454.  A programot indító megnevezése: 
 

ESZI Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ 
2800 Tatabánya, Cseri u. 34. 

 A program címe: 10 éves a Gyermekvédelmi Törvény 
 A program témája: A szakmai tanácskozás célja, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 

a munkaterület legnehezebb kérdéseire kapjanak választ (pl. gyermekbűnözés). 
A tanácskozás öt előadásból áll, melyek végén a résztvevők választ kapnak 
kérdéseikre. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 307 
 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Megyesiné Vida Andrea, 34/512-890 
 A program engedélyszáma: K-12-067/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hazai vagy külföldi tanulmányút 

455.  A programot indító megnevezése: 
 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Időskorúak Otthona 
2028 Pilismarót - Basaharc,  

 A program címe: Németországi tanulmányút a megváltozott munkaképességűek ellátása az idős-
ellátás területén 

 A program témája: A megváltozott munkaképességűek ellátásának lehetőségei, illetve az idősellátás, 
demens ellátás rendszerének megismerése egy-egy németországi modell alapján. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Hilschberg, Triptis, Pössneck 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szabó Mónika, 33/518-103 
 A program engedélyszáma: U-12-002/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

456.  A programot indító megnevezése: 
 

Utcai Szociális Segítők Egyesülete 
2800 Tatabánya, Mártírok u. 114. 

 A program címe: A Közép-Dunántúli régió hajléktalan ellátó intézményeinek szakmai fóruma 
 A program témája: Szakmai műhelyünk célja, hogy a Közép-Dunántúli régióban működő hajléktalan-

ellátó intézmények munkatársai meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat, 
és ezáltal erősödjön a párbeszéd különböző intézmények között. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, szociális gondozó, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 23. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Hoffmann Kriszta, 34/511-028 
 A program engedélyszáma: M-12-046/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

457.  A programot indító megnevezése: 
 

ESZI Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ 
2800 Tatabánya, Cseri u. 34. 

 A program címe: A segítő foglalkozás, mint közös nevező 
 A program témája: A családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás alaptevékenységeinek erősítése, 

szakmai köztudatban tartása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 12. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mattesz Mónika, 34/512-890 
 A program engedélyszáma: M-12-077/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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Nógrád megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

458.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Korszerű gerontológiai ismeretek 
 A program témája: Az idősellátás korszerű szemléletét, az általános gerontológia területét érintő el-

méleti és gyakorlati ismeretek feldolgozása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 

szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 15., illetve igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyfalusi Edit, 32/416-833 
 A program engedélyszáma: T-13-030/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

459.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Szociális munka katasztrófahelyzetben 
 A program témája: A szociális tevékenységet végzők felkészítése a katasztrófahelyzetek okozta prob-

lémák eredményesebb megoldására. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális 

segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó ápoló, szociális munkás, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180 
 A program engedélyszáma: T-13-058/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

460.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0073-04 
 A program címe: Mentálhigiénés tanfolyam idősekkel foglalkozó szakembereknek - filmalkotások 

felhasználásával 
 A program témája: A résztvevők saját helyzetük reális és tudatos felismerésével, identitásukban meg-

erősödve képesek lesznek szembenézni környezetük, lehetőségeik és személyiségük 
korlátaival (kérdések kimondása, kiállás saját igényeikért, pozitív érzések kifejezése, 
szolidaritás erősítése, veszteség-gyász feldolgozása) 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális 
segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180 
 A program engedélyszáma: T-13-059/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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461.  A programot indító megnevezése: 

 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 Felnőttképzési 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: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, szociális munkás, pszichológus, gyógytornász, mozgás terapeuta 

 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: 28 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180 
 A program engedélyszáma: T-13-076/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

462.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Szupervízorok Társasága 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: A Segítők segítése. A személyes gondoskodást végző szakemberek személyiségének 
fejlesztése a szupervízióban. 

 A program témája: Szociális területen dolgozó szakemberek szakmai személyiségének fejlesztése a szuper-
vízió eszközeivel. Prevenció és minőségbiztosítás a szociális szakmai munkában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyné Bejczy Emőke, 32/416-833 
 A program engedélyszáma: S-13-063/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 

a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 
 

 
 
OM 273/12/2004. 

463.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: Problémaorientált tréning roma kliensekkel foglalkozóknak 
 A program témája: A roma kliensekkel foglalkozók attitűdjeinek, érzéseinek, előítéleteinek felszínre 

hozása, a kultúrák találkozásának és ütközésének kérdése, a tolerancia, a más 
értékek és magatartásformák elfogadása. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
gyermekfelügyelő, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, 
lakásotthoni nevelő, szociális munkatárs/szakértő 

 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: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180 
 A program engedélyszáma: S-13-023/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

464.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: Személyközpontú megközelítés az idősgondozásban 
 A program témája: Az idős emberekkel foglalkozó szakemberek kommunikatív érzékenységének fokozása, 

a kongruens kommunikációra való képessé tétel. 
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 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális 

segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, 
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 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: Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180 
 A program engedélyszáma: S-13-024/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

465.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: A szupervízió és coaching a vezetői szerepek erősítésében 
 A program témája: A szociális területen dolgozó szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztése, 

a személyiségben rejlő energia tartalékok feltárása, újfajta tanulási stílus kiala-
kítása, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás edzése, személyes hatékonyság 
növelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 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: Nagyné Bejczy Emőke, 32/416-833 
 A program engedélyszáma: S-13-034/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

466.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének Nógrád Megyei Tagozata 
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 

 A program címe: Együttműködés, partnerség a szociális szolgáltatásban 
 A program témája: A civil szféra és a szociális ellátórendszer közötti együttműködés bemutatása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 6. 
 A program időtartama: 7 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szécsény, Nógrád megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Fehér Edit, 25/300-844 
 A program engedélyszáma: K-13-045/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

467.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Szupervízorok Társasága 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: Szupervízió és coaching a terápiás folyamatban és a szociális munkában 
 A program témája: A szupervíziót és a coachingot közelebb vinni a lehetséges felhasználókhoz, lehe-

tőséget biztosítani a megtapasztaláshoz, segíteni és eligazodni az egyes módsze-
rekben (egyéni, csoport-, team, coaching) átélni a szakmai gyakorlatunk eredményét. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 23-24. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szeged, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Szabó Sándor, 32/416-833 
 A program engedélyszáma: K-13-070/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

468.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Szupervízorok Társasága 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: Személyiség - Szervezet - Munka - VI. Regionális Szupervíziós Konferencia 
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 A program témája: A segítők segítése, a vezetők edzése, kontroll szupervízió lehetősége a szuper-

vízorok számára, regionális szakmai együttműködés fejlesztése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 10-11. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Borbélyné dr. Török Mária, 32/416-833 
 A program engedélyszáma: K-13-084/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

469.  A programot indító megnevezése: 
 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
3100 Salgótarján, Kossuth út 8. 

 A program címe: A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésének aktuális kérdései 
 A program témája: A pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben ellátó szakemberek számára segítséget 

nyújtani a mindennapi munkájukban adódó problémáik sikeres megoldásában, 
szakmai kérdéseik megválaszolásában. 

 A program célcsoportja: közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagyné Bejczy Emőke, 32/416-833 
 A program engedélyszáma: M-13-020/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Pest megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

470.  A programot indító megnevezése: 
 

Fény - Ese Szociális Központ Alapítvány 
2119 Pécel, Pihenő u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0785-04 
 A program címe: Mozgásrehabilitáció, sebkezelés és személyi higiéne 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: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, 
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógytornász, mozgás terapeuta 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Isaszeg, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Scheffer Éva, 28/454-076, 28/454-077 
 A program engedélyszáma: T-14-002/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

471.  A programot indító megnevezése: 
 

Fény - Ese Szociális Központ Alapítvány 
2119 Pécel, Pihenő u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0785-04 
 A program címe: Szociális intézmények dokumentációjának elkészítése team munkában 
 A program témája: A képzés célja megtanítani a fogyatékosok és az idősek ellátó intézményeiben 

dolgozóknak a nélkülözhetetlen dokumentáció team munkában való elkészítésének, 
vezetésének módját. 
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 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógy-
tornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Isaszeg, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Scheffer Éva, 28/454-076, 28/454-077 
 A program engedélyszáma: T-14-067/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

472.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem - TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0279-02 
 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 végzett-

ségű szakemberek ismereteinek bővítése, rendszerezése. A rehabilitáció folyama-
tában felhasználható módszerek és eszközök bemutatása és a résztvevők felkészítése 
ezek alkalmazására. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/350-885 
 A program engedélyszáma: T-14-084/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
7785-1/2006 

473.  A programot indító megnevezése: 
 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0335-04 
 A program címe: Pályaorientációs konzulens képzés 
 A program témája: Szociális területen tevékenykedő szakemberek felkészítése, képzése pálya-, iskola- 

és munkaválasztási konzultációk vezetésére a célcsoport körében és a megszerzett 
ismeretekkel és az interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával hozzásegíteni, 
felkészíteni a klienseket a tudatos választásra, a döntések ismétlődésére, a döntés-
helyzetekben az aktív tájékozódásuk szükségességének a felismerésére, a tájékozódás 
technikáira, az életpálya megtervezésére. 

 A program célcsoportja: családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, fejlesztő 
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, szeptember, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Gödöllő, Debrecen, Hajdú-Bihar, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Németh Antal, 28/522-000/3650 
 A program engedélyszáma: T-14-085/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján 

a pedagógus továbbképzésben a program 
indítási engedélyszáma: 

 
 
1742/1998 
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474.  A programot indító megnevezése: 

 
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0335-04 
 A program címe: Közösségfejlesztő továbbképzési program 
 A program témája: A szociális szakemberek felkészítése a közösség együttműködésének generálására, 

módszerek és szervezeti keretek bevezetésére és működtetésére. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, február, április 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Gödöllő, Debrecen, Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 35 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Kenderfi Miklós, 28/522-000/3652 
 A program engedélyszáma: T-14-091/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

475.  A programot indító megnevezése: 
 

Mentál - A - A Bt. 
2750 Nagykőrös, Arany János u. 25. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0652-06 
 A program címe: Rehabilitáció stroke után 
 A program témája: Az agyi érkatasztrófa okai, tüneteinek, rehabilitációs ismereteinek elsajátítása, 

gyakorlatba ültetése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Medgyesi Anikó, 30/363-2852 
 A program engedélyszáma: T-14-100/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

476.  A programot indító megnevezése: 
 

Mentál - A - A Bt. 
2750 Nagykőrös, Arany János u. 25. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0652-06 
 A program címe: Degeneratív mozgásszervi betegségek rehabilitációja 
 A program témája: A degeneratív mozgásszervi betegségek okai, tüneteinek, rehabilitációs ismereteinek 

elsajátítása, megelőzése, a folyamat lassításának lehetőségei, életviteli tanácsok. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Medgyesi Anikó, 30/363-2852 
 A program engedélyszáma: T-14-101/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

477.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Egészségvédelem - egészségfejlesztés 
 A program témája: A hallgatók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az életkorral járó 

biológiai-pszichohygiénés-életmódi tennivalókat, a társas kapcsolatok egészségi-
etikai kérdéseit, az egészségre káros szokásokat (alkoholfogyasztás, dohányzás, 
inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás stb.) és ezek megelőzési 
lehetőségeit, azokat a módszereket, amelyek az egészséges életvitel kialakításához 
szükséges képességek megtanulását, megerősítését szolgálják. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
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 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-120/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

478.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Mentálhigiénés ismeretek személyes gondoskodást végzők számára 
 A program témája: A szociális gondoskodást végző személyek mentálhigiénés szemléletének megala-

pozása, gondozása, személyes hivatásbeli készségeik fejlesztése, különös tekintet-
tel elméleti ismereteiknek gyarapítására, különböző mentálhigiénés problémák 
iránti érzékenységük erősödésére, önreflekciójuk elmélyítésére, hivatás - személyi-
ségük gondozására, jellemző szakmai problémáik és segítő szerepük reflektálására 
későbbi hálózatszerű szakmai együttműködésük ösztönzésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-121/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

479.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési 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 (alkohol, kábítószer, kóros 

játékszenvedély stb.) kialakulásának okairól, az addikciók kialakulásának általá-
nos mechanizmusáról. A képzésen megismerik a résztvevők a függőség kritériumait, az 
alapfogalmakat, a fiziológiai és pszichológiai függőséget. A biológiai érzékenység 
szerepe mellett fontos említést tenni a szenvedélybetegségekhez társult pszichiátriai 
betegségekről is. Tájékoztatást kapnak a hatékony kezelés módszereiről, illetve a 
prevenció szerepéről, lehetőségeiről. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-122/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

480.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Megoldásközpontú menedzsment a szociális szférában 
 A program témája: A modern megoldásközpontú menedzsment, illetve a menedzsment tevékenységé-

hez nélkülözhetetlen gyakorlati ismeretek bővítése és a sikeres problémamegol-
dáshoz szükséges alapvető készségek fejlesztése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 46 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, április, szeptember 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Miskolc, Pécs, Budapest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 59 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-129/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

481.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Hivatásos nevelőszülők továbbképzése 
 A program témája: A képzési program célja, hogy a hivatásos nevelőszülők munkáját olyan ismeretek 

bővítésével támogassa a képzés, amelyek a mindennapok gyakorlatában felhasz-
nálhatók, új szabályozások alkalmazásának beépítését segítik a hétköznapi mun-
kába. Nem elméleti kérdések, hanem gyakorlati életből vett valós problémák 
megoldásával, megbeszélésével történik a résztvevők problémamegoldó készségének 
fejlesztése. 

 A program célcsoportja: hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, nevelőszülői, gyámi, 
gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-132/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

482.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Pályázatírás és projektmenedzselés a szociális szférában 
 A program témája: A képzés célja, a szociális területen dolgozók projekt szemléletének fejlesztése, 

projektfejlesztési, menedzselési és pályázatírási ismereteinek bővítése. A sikeres 
pályázatírás segíti a szükséges anyagi forrásokhoz való hozzáférést. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-133/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

483.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Nevelőszülői tanácsadók képzése 
 A program témája: Olyan problémák során adható segítség kérdéseit ölelik fel amelyek a nevelt gyer-

mekek és a befogadó család speciális kapcsolatából, élethelyzetéből, egymástól eltérő 
társadalmi helyzetéből, kultúrájából, erkölcsi értékrendjéből adódik. A tanácsadás 
készségfejlesztésére fordítjuk a fő hangsúlyt. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-134/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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484.  A programot indító megnevezése: 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0653-04 
 A program címe: Gyámi tanácsadók továbbképzése 
 A program témája: A résztvevők ismerjék meg a gyámság, a gyámi feladatok, a gyámügyi eljárások 

változásait, valamint a tanácsadó munka gyakorlati kérdéseit, a gyámi munka 
támogatásának lehetőségeit, módszereit. Tanácsadás készség fejlesztését is célul 
tűztük ki. 

 A program célcsoportja: nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó, gyermekvédelmi ügyintéző 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: T-14-135/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

485.  A programot indító megnevezése: 
 

FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány 
2119 Pécel, Pihenő u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0785-04 
 A program címe: Haldokló betegek testi-lelki ápolása, gondozása szociális intézményben 
 A program témája: A képzés célja megismertetni résztvevőkkel a hospice szellemiségét, hogy segíteni 

tudjanak az életminőség megőrzésében az utolsó percig. A hallgató képes lesz 
segítséget nyújtani az intézményben lakó gyógyíthatatlan betegeknek és az elhunyt 
társainak a gyászukban. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
ápoló, szociális munkás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Isaszeg 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Scheffer Éva, 28/582-425, 28/582-426 
 A program engedélyszáma: T-14-001/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

486.  A programot indító megnevezése: 
 

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete 
2120 Dunakeszi, Fóti út 55. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0371-05 
 A program címe: Az egyéni fejlesztési terven alapuló „segítő” gondozási modell bevezetését, illetve 

a lakóotthoni gondozási forma kialakítását előkészítő tanfolyam 
 A program témája: A deinstitucionalizáció megvalósítása a „segítő” gondozási modell keretén belüli 

lakóotthoni ellátási forma alkalmazásával. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglal-
koztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Dunakeszi 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár István János, 27/342-218/110, 20/569-1393 
 A program engedélyszáma: T-14-114/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

487.  A programot indító megnevezése: 
 

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete 
2120 Dunakeszi, Fóti út 55. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 13-0371-05 
 A program címe: A fogyatékos személyeket ellátó, az egyéni fejlesztési terven alapuló „segítő” 

gondozási modellt alkalmazó szociális intézmények modernizációs programja 
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 A program témája: Az intézmények belső szakmai szervezetének modernizálása, a fejlesztő központok 

kialakítása, felszerelése, az egyéni fejlesztési tervek dokumentációjának, tartalmi 
munkájának kialakítása. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő 
pedagógus konduktor, gyógypedagógus, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 21. 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: Dunakeszi 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár István János, 27/342-218/110, 20/569-1393 
 A program engedélyszáma: T-14-115/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

488.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0279-02 
 A program címe: Romológiai ismeretek szociális területen dolgozó szakemberek részére 
 A program témája: Célunk megkönnyíteni és hatékonyabbá tenni a cigány személyek ill. családok 

közötti segítő munkát a cigánysággal kapcsolatos ismeretek ill. kutatási eredmények 
átadása által. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/351-393 
 A program engedélyszáma: T-14-035/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

489.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0279-02 
 A program címe: Fogyatékkal élők támogatásának aktuális kérdései 
 A program témája: Segíteni a résztvevőknek, hogy ismereteiket felfrissíthessék, új ismeretekhez jut-

hassanak, szakmai kompetenciáikat fejleszthessék. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, gyermek-

felügyelő, szociális gondozó, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, 
pedagógus, fejlesztőpedagógus, konduktor 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/351-393 
 A program engedélyszáma: T-14-036/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

490.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 07-0279-02 
 A program címe: Fogyatékkal élők kísérése; a személyes gondoskodás korszerű formái 
 A program témája: Segíteni a résztvevőknek, hogy ismereteiket felfrissíthessék, új ismeretekhez jut-

hassanak, szakmai kompetenciáikat fejleszthessék. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, gyermek-

felügyelő, szociális gondozó, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, 
pedagógus, fejlesztőpedagógus, konduktor 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
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 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/351-393 
 A program engedélyszáma: T-14-037/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

491.  A programot indító megnevezése: 
 

Wichern Alapítvány 
2049 Diósd, Tó u. 27. 

 A program címe: Kiégés (burn-out) megelőzése, felismerése, hatékony kezelése, kommunikációs 
készségfejlesztés 

 A program témája: Hatékony kommunikációs stratégiák, konfliktuskezelés. A szociális szférában 
végzett munka veszélyeinek tudatosítása, kezelése, megelőzése. Esetmegbeszélések 
(önismereti fejlődés - hatékonyabb munkavégzés). 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szentes, Csongrád, Pest megye, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagy Ferenc, 1/299-0622 
 A program engedélyszáma: S-14-023/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

492.  A programot indító megnevezése: 
 

Wichern Alapítvány 
2049 Diósd, Tó u. 27. 

 A program címe: Csoportos szupervízió segítő szakmákban dolgozók részére 
 A program témája: A szupervíziónk célja, hogy a segítő a saját személyiségét rugalmasan és hatéko-

nyan tudja „használni” munkájában, a burn-out veszélye nélkül. Mindez a szakmai 
interakciók elemzésén keresztül történik. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szentes, Csongrád, Pest megye, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagy Ferenc, 1/299-0622 
 A program engedélyszáma: S-14-024/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

493.  A programot indító megnevezése: 
 

Wichern Alapítvány 
2049 Diósd, Tó u. 27. 

 A program címe: Agresszió-, konfliktuskezelési tréning 
 A program témája: Agresszió, düh kezelése (a kliens, illetve a saját agresszió). Asszertív, agresszív, 

szubmisszív viselkedésmódok elkülönítése, konfliktuskezelés folyamata. Ezek demonstrá-
lása helyzetgyakorlatokon keresztül. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Szentes, Csongrád, Pest megye, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 800 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Nagy Ferenc, 1/299-0622 
 A program engedélyszáma: S-14-025/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

494.  A programot indító megnevezése: 
 

Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális 
Módszertani Intézet 
2373 Dabas - Gyón 

 A program címe: Kommunikációs készségfejlesztő tréning az időskori demenciában szenvedők 
életminőségének javítására 
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 A program témája: Időskori demenciában szenvedők ápolása, gondozása különleges odafigyelést 

igényel az őket segítő munkatársaktól. A program célja, hogy ezen a területen 
dolgozó szakemberek jó hozzáállást sajátítsanak el, amelyet munkájuk során 
alkalmazhatnak. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Dabas - Gyón, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovacsics Zsuzsanna, 29/367-299 
 A program engedélyszáma: S-14-040/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

495.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem - TFK Diakóniai 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, megérthetők. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/350-885 
 A program engedélyszáma: S-14-074/2006 
 A minősítés érvényes: 2009. december 31. 
 A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az 

egészségügyi továbbképzésben a program 
engedélyszáma: 
 

 
 
7785-2/2006 

496.  A programot indító megnevezése: 
 

„suliNova” Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú 
Társaság 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1. 

 A program címe: A szociális szakma eszközei a hátrányos helyzetű tanuló iskolai sikerességének 
támogatására 

 A program témája: A szociális szakemberek ismereteinek bővítése a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, különösen a romák helyzetével kapcsolatban abból a célból, hogy 
támogassák az iskolák deszegregációs, illetve pedagógiai munka minőségét emelő 
törekvéseit, az integrált nevelés és az egyenlő bánásmód megvalósítását. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
szociális munkás, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógy-
pedagógus, szociális munkatárs/szakértő, romákkal foglalkozó szakeberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest, megyeszékhelyeken 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Szőke Judit, 1/889-3900 
 A program engedélyszáma: S-14-111/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

497.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 A program címe: Önismeret és családi integritás, tematikus személyiségfejlesztő csoport 
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 A program témája: A családdal, szülőkkel foglalkozó szakemberek képzésében még nem vált általá-

nossá a rendszerszemléletű megközelítés. A csoportfoglalkozások célja, hogy a 
szociális szakemberek saját családi identitásuk, a családról kapott értékfelfogásuk, 
családi életmódjuk feldolgozásával is segítsék szakmai identitásuk kimunkálását 
és családvédelmi munkájukat a mindennapi gyakorlati munkában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: S-14-112/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

498.  A programot indító megnevezése: 
 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 

 A program címe: Érzelmi intelligencia fejlesztése, stressz leküzdő stratégiák 
 A program témája: A résztvevők megismerkednek a stressz élettani mechanizmusaival, a munkájuk 

során őket érő káros stressz keltő tényezőkkel. A tréning csoport során olyan 
sajátélményű tapasztalatokat szerezzenek, melyeknek segítségével hatékonyabban 
megbírkózhatnak a munkájuk során előforduló kritikus helyzetekkel. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Vác, Budapest, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801 
 A program engedélyszáma: S-14-113/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

499.  A programot indító megnevezése: 
 

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete 
2120 Dunakeszi, Fóti út 55. 

 A program címe: Hatékony konfliktus- és feszültségkezelési módszerek (megküzdési-, relaxációs 
technikák, autogén tréning) a szociális szférában dolgozók lelki egészségvédelme 
érdekében 

 A program témája: A segítő foglalkozásúak kiégésének megelőzése érdekében elméleti és gyakorlati 
pszichológiai ismeretszerzés, melyben mélyebb önismeretre tehetne szert a részt-
vevők, és elsajátíthatják az adaptív konfliktus- és feszültségkezelési eljárásokat 
(autogén tréning) 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Dunakeszi, Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Molnár István János, 27/342-218/110, 20/569-1393 
 A program engedélyszáma: S-14-072/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

500.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 A program címe: Csoportszupervízió szakdolgozók és középvezetők számára 
 A program témája: Segíteni a résztvevőknek a munkatevékenység során a szakmai személyiségben 

jelentkező elakadások megértését és feldolgozását. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve az alföldi régiókban 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Fruttus István Levente, 53/351-393 
 A program engedélyszáma: S-14-023/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

501.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 A program címe: A stressz felismerése, kezelése a hatékonyabb munkavégzés érdekében 
 A program témája: A szociális területen dolgozók tudják azonosítani a stressz megnyilvánulásait, 

felismerjék azt, és ki tudják dolgozni a megfelelő cselekvésmódokat a stressz 
oldására. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve az alföldi régiókban 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/351-393 
 A program engedélyszáma: S-14-024/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

502.  A programot indító megnevezése: 
 

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 A program címe: Esetmegbeszélő csoport a fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthonainak szakem-
berei számára 

 A program témája: Csoportos segítségnyújtás a fogyatékkal élő embereket ápoló-gondozó intézmé-
nyekben dolgozó szakemberek számára a munkatevékenységük során felmerülő 
nehézségeik, problémáik megoldásában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagykőrös, illetve az alföldi régiókban 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 22 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Győriné Kovács Borbála, 53/351-393 
 A program engedélyszáma: S-14-025/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

503.  A programot indító megnevezése: 
 

ILHAZO BT 
2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 9. 

 A program címe: Mindennapi veszteségek 
 A program témája: A kiégés stádiumainak, figyelmeztető tünetei felismerése, az érzelmi reakciók 

kezelése, az én-erő növelése. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 28 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Székesfehérvár 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 39 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csehák Hajnalka, 20/353-7262 
 A program engedélyszáma: S-14-096/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

504.  A programot indító megnevezése: 
 

Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei 
1148 Budapest, Fogarasi út 22. 

 A program címe: Az „átmeneti nevelés” minősége: A gyermekvédelmi szakellátás végső céljának 
- a gondozottak felkészítése a gyermekvédelmi szakellátáson kívüli egészséges 
életvitelre - megvalósításhoz vezető út módszerei, gyakorlati tapasztalatai, fej-
lesztési lehetőségei 
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 A program témája: A gyermekvédelmi szakellátás aktuális tapasztalatainak, bevált gyakorlatainak, új 

eszközeinek, módszereinek bemutatása a résztvevők számára akár azonnal hasz-
nálható formában. 

 A program célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 8. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Major Zsolt Balázs, 1/354-3440, 30/408-1237 
 A program engedélyszáma: K-14-016/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

505.  A programot indító megnevezése: 
 

Tudoda Oktatási Szolgáltató Kft. 
2100 Gödöllő, Fácán sor 61. 

 A program címe: Mit jelent egyházi intézményben dolgozni? 
 A program témája: Az előadások rávilágítanak arra, hogy miért és mennyiben más egyházi szeretetin-

tézményben dolgozni. Milyen kapcsolódások vannak az egyéb fenntartású szeretet-
intézményekkel? A diakónia napjainkban. 

 A program célcsoportja: lelkész, diakónus 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 3., szeptember 25. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Albertirsa 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Richter István, 30/343-2354 
 A program engedélyszáma: K-14-051/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

506.  A programot indító megnevezése: 
 

Kék Madár Jóléti Alapítvány 
2740 Abony, Köztársaság u. 2. 

 A program címe: Szociális szolgáltatások jelene és jövője - 15 éves az abonyi családsegítő szolgálat 
 A program témája: A családsegítő szolgálatok, a családsegítés szakmai munkájának értékelése és 

jövőképe. Aktuális ismeretek átadása előadások formájában és szekció üléseken. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 

szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Abony, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Deákné Orosz Zsuzsanna, 53/360-056 
 A program engedélyszáma: K-14-066/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

507.  A programot indító megnevezése: 
 

Életért Alapítvány 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. 

 A program címe: A bentlakásos idős otthonok változó világa 
 A program témája: A tartós bentlakást nyújtó idősellátás átalakuló lakóösszetétele, a „különösen 

sérülékeny” idősek arányának növekedése nyomán jelentkező új szakmai kihívá-
sok áttekintése. A társszakmák (ápolás, mentálhigiéné, menedzsment, foglalkoz-
tatás) közös útkeresésének megerősítése, hogy hatékony választ tudjanak adni a 
változó szükségletekre. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 
munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógytornász, mozgás 
terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 6. 
 A program időtartama: 7 előadás 
 A program indításának helyszíne: Gödöllő, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Kormosné Lenorics Éva, 28/410-364 
 A program engedélyszáma: K-14-076/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

508.  A programot indító megnevezése: 
 

Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális 
Módszertani Intézet 
2373 Dabas - Gyón,  

 A program címe: Terek terápiás szerepe a különféle fogyatékkal élők gondozásában 
 A program témája: Az intézményeink tereinek átalakítását célzó foglalkozás a halmozottan sérült és 

értelmi fogyatékosok és demenciában szenvedők életében fontosak, hogy a terek 
terápiás hatásúak legyenek. A továbbképzés célja, hogy az intézményeinkben 
dolgozók ismeretei ezen a téren bővüljenek és tudatosodjon számukra, hogy a 
terek kialakításával, pozitív vagy negatív hatást gyakorolnak ellátottainkra. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. december 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Wachtler Veronika, 29/367-299 
 A program engedélyszáma: K-14-077/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

509.  A programot indító megnevezése: 
 

ILHAZO Bt. 
2440 Szászhalombatta, Hóvirág u. 9. 

 A program címe: Gyermekbántalmazás a XXI. században 
 A program témája: A gyermekbántalmazás valós előfordulási arányának megmutatása, tennivalók, 

követhető kezdeményezések bemutatása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember, november 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Fejér, Baranya, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csehák Hajnalka, 20/353-7262 
 A program engedélyszáma: K-14-080/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

510.  A programot indító megnevezése: 
 

Boldog Gizella Alapítvány 
2051 Biatorbágy, Gizella u. 1. 

 A program címe: Bioetikai szempontok az idősellátásban 
 A program témája: Elméleti (etikai-pszichológiai-morális) megközelítésű tanácskozás az idősekkel, 

elmúlással naponta foglalkozók számára. A mindennapi tevékenységben segítséget 
jelent a délutáni tapasztalatcserére is módot adó interaktív program. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 11. 
 A program időtartama: 9 előadás 
 A program indításának helyszíne: Biatorbágy, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Egervári Ágnes, 23/530-550 
 A program engedélyszáma: K-14-082/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

511.  A programot indító megnevezése: 
 

ILHAZO Bt. 
2440 Szászhalombatta, Hóvirág u. 9. 

 A program címe: Szexuális gyermekbántalmazás 
 A program témája: A szexuális gyermekbántalmazás felismerésének nehézségei, a témával kapcsolatos 

tabuk bontása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
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 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember, november 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Fejér, Baranya, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 9 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csehák Hajnalka, 20/353-7262 
 A program engedélyszáma: K-14-083/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

512.  A programot indító megnevezése: 
 

Csoport - téka Egyesület 
2040 Budaörs, Deák Ferenc u. 16/2. 

 A program címe: Prevenciós munka ifjúsági csoportokkal 
 A program témája: Szociális szakemberek továbbképzése prevenció témában. Tartalma a prevenció 

több oldalú megközelítése és az ehhez kapcsolódó módszerek átadása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, szeptember 
 A program időtartama: 10 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sófalvi Tímea, 1/267-7305 
 A program engedélyszáma: M-14-021/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

513.  A programot indító megnevezése: 
 

Tudoda Oktatási Szolgáltató Kft. 
2100 Gödöllő, Fácán sor 61. 

 A program címe: Mit jelent egyházi intézményben dolgozni? 
 A program témája: Az 5+1 fórum célja a diakóniai munka módszertanának kidolgozása és útmutató 

könyvként való megjelentetése. 
 A program célcsoportja: lelkész, diakónus 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 20., március 20., április 24., október 2., 30., november 20. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Albertirsa, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 48 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Richter István, 30/343-2354 
 A program engedélyszáma: M-14-044/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

514.  A programot indító megnevezése: 
 

Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális 
Módszertani Intézet 
2373 Dabas - Gyón,  

 A program címe: A személyközpontú demencia programok minőségbiztosítása DCM 
 A program témája: Időskori demenciákban szenvedők személyközpontú ápolása, gondozása minden 

munkatárstól tudatos munkát, az apró részletekre való odafigyelést igényel. A munka-
társaknak a Bradford Dementia Group által kidolgozott mérési módszer bemuta-
tása, lehetséges felhasználása és magyarországi terjesztése a műhely célja. Ezen a 
területen dolgozó szakemberek jó hozzáállást sajátíthatnak el a DCM megismerésével, 
amelyet munkájuk során alkalmazhatnak. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest, Pest megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kovacsics Zsuzsanna, 29/367-299 
 A program engedélyszáma: M-14-062/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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515.  A programot indító megnevezése: 

 
Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális 
Módszertani Intézet 
2373 Dabas - Gyón,  

 A program címe: Terápiás foglalkozások szerepe a különféle fogyatékkal élők gondozásában 
 A program témája: A terápiás foglalkozások a halmozottan sérült és értelmi fogyatékosok mellett a 

demenciában szenvedők életében is fontosak. A továbbképzés célja, hogy a foglal-
koztatás szervezők ismeretei ezen a területen bővüljenek és tudatosodjon számukra, 
hogy mit miért teszünk a foglalkozások során. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Wachtler Veronika, 29/367-299 
 A program engedélyszáma: M-14-064/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

516.  A programot indító megnevezése: 
 

Boldog Gizella Alapítvány 
2051 Biatorbágy, Gizella u. 1. 

 A program címe: Művészetterápiás foglalkozások az idősellátásban módszer demonstrációval ötvözött 
oktatás 

 A program témája: Az idősellátásban dolgozó foglalkoztatók, mentálhigiénikusok felkészítése az egyes 
művészeti ágak integrálására épülő foglalkoztatásra - önismereti, sajátvéleményű 
elemekre építve. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, foglalkoztatás szervező, 
terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 22-23., április 26-27., szeptember 6-7. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Biatorbágy, Pest megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: dr. Konta Ildikó Mária, 23/530-550 
 A program engedélyszáma: M-14-079/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Somogy megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

517.  A programot indító megnevezése: 
 

Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért 
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0049-05 
 A program címe: A másság elfogadása, kisebbségi identitás a gyermekvédelemben 
 A program témája: A szakellátásban dolgozók szerezzenek alapvető ismereteket a magyarországi 

cigányság társadalmi helyzetéről és kultúrájáról. 
 A program célcsoportja: családgondozó, gyermekfelügyelő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni 

nevelő, pedagógus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, nevelőszülői, gyámi, 
gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Pécs, Kaposvár, Szekszárd 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Simor Péter, 84/572-001, 20/977-5174 
 A program engedélyszáma: T-15-007/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

518.  A programot indító megnevezése: 
 

Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért 
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0049-05 
 A program címe: Különleges nevelési szükségletű gyermekek a gyermekvédelemben 
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 A program témája: A szakellátásban dolgozók ismeretei bővüljenek gyógypedagógiai elméleti és 

gyakorlati alapismeretekkel, annak érdekében, hogy a fogyatékos gyermekek 
nevelése, fejlődése, ellátása eredményesebbé, jobbá váljék. 

 A program célcsoportja: családgondozó, gyermekfelügyelő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni 
nevelő, pedagógus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, nevelőszülői, gyámi, 
gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Simor Péter, 84/572-001, 20/977-5174 
 A program engedélyszáma: T-15-036/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

519.  A programot indító megnevezése: 
 

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0142-04 
 A program címe: A segítő munka a személyellátást végző szociális alapszolgáltatásokban 
 A program témája: Egyes szociális alapellátások ellátása érdekében személyszállítást is végző szak-

emberek továbbképzése a biztonságos közlekedés és a hatékony emberi kommunikáció 
megvalósítása érdekében. 

 A program célcsoportja: szociális alapellátásokban (falu- és tanyagondnoki szolgálatok, támogató szolgálatok 
és egyéb alapszolgáltatások) dolgozó segítő szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 45 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-15-089/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

520.  A programot indító megnevezése: 
 

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0142-04 
 A program címe: Falugondnokok továbbképzése a közösségi-szociális információk szolgáltatására 
 A program témája: Olyan komplex képzés szervezése, amely felkészíti a falugondnokot a településen 

élők életminőségének javítása érdekében végzett szociális közösségi információ-
szolgáltatásra. 

 A program célcsoportja: falugondnokok, tanyagondnokok, tanyasegítő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: T-15-090/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

521.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0013-05 
 A program címe: Amíg a mentő megérkezik. A sürgősségi ellátás legfontosabb elméleti és gyakorlati 

ismeretei 
 A program témája: Készség szintű elsajátítása a korszerű, általános elsősegélynyújtás a korszerű, 

általános elsősegélynyújtási ismeretekből a humán szakmában dolgozók részére. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, június, szeptember 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Boldizsár Szilvia, 82/310-133 
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 A program engedélyszáma: T-15-103/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

522.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0013-05 
 A program címe: A családon belüli erőszak felismerése, kezelése, megelőzése 
 A program témája: A szociális és gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó szakemberek számára 

átfogó ismeretek átadása a családon belüli erőszakról, a segítés speciális módsze-
reiről, a beavatkozás és prevenció lehetőségeiről. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 48 óra 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 29 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Boldizsár Szilvia, 82/310-133 
 A program engedélyszáma: T-15-104/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

523.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0013-05 
 A program címe: Az alkoholbetegség kialakulása és kezelésének lehetőségei a szociális ellátásokban 
 A program témája: Az alapellátásban és a szakosított ellátásban dolgozó szakemberek elméleti és 

gyakorlati ismereteinek bővítése az addiktológia területén. Az alkoholbetegség 
kezelésének egészségügyi és mentális vonatkozásai. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 
ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, május, szeptember 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Kőkút-Gyöngyöspuszta, Segesd, Kaposvár, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Boldizsár Szilvia, 82/310-133 
 A program engedélyszáma: T-15-105/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

524.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0013-05 
 A program címe: Mentálhigiéne és foglalkoztatás a bentlakásos szociális intézményekben 
 A program témája: Alapfokú eszköz nélküli újraélesztés elmélete és gyakorlata a humán szférában 

dolgozók részére. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 48 óra 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Nagyatád, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Boldizsár Szilvia, 82/310-133 
 A program engedélyszáma: T-15-106/2005 
 A minősítés érvényes: 2008. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

525.  A programot indító megnevezése: 
 

Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő 
Központ 
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22. 

 A program címe: Hatékonyságot elősegítő és akadályozó tényezők a szociális munkában 
 A program témája: A személyes gondoskodás területén dolgozó szociális szakemberek szakmai kom-

petenciájának erősítése, saját személyiségben rejlő energiák feltárása. 



 
 
 
 
328 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám 
 
 A program célcsoportja: családgondozó, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nagyatád 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szabó János, 82/529-180 
 A program engedélyszáma: S-15-003/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

526.  A programot indító megnevezése: 
 

BONDY Szolgáltató Betéti Társaság 
7400 Kaposvár, Füredi u. 85. 

 A program címe: A szociális területen dolgozó, segítő hivatású szakemberek szakmai személyisé-
gének fejlesztése szupervízióban 

 A program témája: A személyes gondoskodás területén dolgozó szociális szakemberek személyisé-
gének megóvása, a munka során felmerülő problémák, stressz-helyzetek hatékony, 
sikeres feldolgozása szupervíziós tanulás folyamatában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 28. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Öreglak, Nagyatád 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. József István, 70/606-3674 
 A program engedélyszáma: S-15-016/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

527.  A programot indító megnevezése: 
 

BONDY Szolgáltató Betéti Társaság 
7400 Kaposvár, Füredi u. 85. 

 A program címe: „A segítők segítése” Kommunikációs, konfliktuskezelő és személyiségfejlesztő 
tréning 

 A program témája: A személyes gondoskodás területén dolgozó szociális szakemberek személyiségének 
fejlesztése, szakmai kompetenciájuk erősítése, a társas viselkedés hatékonyságának 
növelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 30. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Kaposvár, Siófok 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. József István, 70/606-3674 
 A program engedélyszáma: S-15-017/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

528.  A programot indító megnevezése: 
 

BONDY Szolgáltató Betéti Társaság 
7400 Kaposvár, Füredi u. 85. 

 A program címe: „Hatékony stressz-kezelés öt percben” Autogén tréning program 
 A program témája: Stressz és zaklató érzések hatékony kezelése, nagyobb teljesítőképesség, jobb 

összpontosítás elérése. Munkahelyi konfliktusok áltak kiváltott zaklatott állapotok 
enyhítése, a stressz és konfliktustűrő képesség növelése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 20. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. József István, 70/606-3674 
 A program engedélyszáma: S-15-018/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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529.  A programot indító megnevezése: 

 
Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 A program címe: Kiégés elleni tréning falugondnokok számára 
 A program témája: Az egyszemélyes intézményként dolgozó falugondnokok munkavégzéséhez szükséges 

energiáinak megújítása, motivációinak megerősítése, esetleges munkahelyi prob-
lémák feldolgozásának segítése. 

 A program célcsoportja: falugondnokok, tanyagondonokok, tanyasegítők 
 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: Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312 
 A program engedélyszáma: S-15-045/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

530.  A programot indító megnevezése: 
 

Lakóotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért 
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79. 

 A program címe: Lakásotthonok Országos Tanácskozása 2007. 
 A program témája: Lakásotthonokban dolgozó szakemberek továbbképzése. A lakásotthonokban folyó 

nevelő munka aktuális kérdései, gazdálkodás család és utógondozás. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondó, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekfelügyelő, szociális 

munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, utógondozó, 
fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 8 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 18-20. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Balatonvilágos, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 27 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Simor Péter, 84/372-611 
 A program engedélyszáma: K-15-002/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

531.  A programot indító megnevezése: 
 

Nagy István Béla 
7544 Szabás, Szabadság u. 86. 

 A program címe: Innováció és partnerség a szenvedélybetegekkel végzett szociális munkában 
 A program témája: Somogy megyében a szenvedélybeteg ellátásban érintett szakemberek közötti 

tapasztalatcsere struktúrált formában. Szenvedélybetegek ellátásával foglalkozó 
szociális szolgáltatói és szociális intézményei közötti együttműködés hatékonyságát 
javítsa, ösztönözze a partnerségépítést, valamint a jelenleg zajló és a jövőben 
beinduló szakmai programok tartalmi megújulását segítse. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 7 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. augusztus 2. 
 A program időtartama: 8 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szabás, Somogy megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Erdős Zsuzsanna, 82/385-482 
 A program engedélyszáma: K-15-012/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

532.  A programot indító megnevezése: 
 

Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
8840 Csurgó, Kossuth u. 1. 

 A program címe: Rajtunk múlik „Részvételi demokrácia, hátrányos helyzetű közösségek támogatása” 
 A program témája: Komplex, a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakemberek, önkéntesek 

támogatására szolgáló tanácskozás. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 20-21. 
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 A program időtartama: 12-14 előadás 
 A program indításának helyszíne: Csurgó 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Baróti Zoltánné, 82/472-432 
 A program engedélyszáma: K-15-049/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Hazai vagy külföldi tanulmányút 

533.  A programot indító megnevezése: 
 

Lakóotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért 
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79. 

 A program címe: Tapasztalatszerzés az erdélyi lakásotthonokban 
 A program témája: Erdélyi lakásotthonok megismerése a gyakorlat oldaláról: gazdálkodás, munka-

megosztás, szabadidős tevékenység. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekfelügyelő, 

szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, 
utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 1. 
 A program időtartama: 6 nap 
 A program indításának helyszíne: Székelykeresztúr 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Simor Péter, 84/372-611 
 A program engedélyszáma: U-15-001/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

534.  A programot indító megnevezése: 
 

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 A program címe: Szakmai műhelysorozat mentálhigiénés szakemberek részére 
 A program témája: Somogy megye bentlakásos intézményeiben dolgozó mentálhigiénés szakemberek 

elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, elmélyítése. 
 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás 

munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Patalom, Segesd, Nagyatád, Gadány, Hetes, Somogy megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mátyásné Dóra Tünde, 82/520-409 
 A program engedélyszáma: M-15-015/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

535.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 A program címe: A fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szociális szakemberek szakmai műhelye 
 A program témája: A fogyatékkal élő személyeket gondozó, fejlesztő szakemberek számára szakmai 

műhely, szemléletformálás, új módszerek megismertetése, elterjesztése céljából. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 7 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kondákor Klaudia, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: M-15-017/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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536.  A programot indító megnevezése: 

 
Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 A program címe: A főnővérek szakmai műhelye 
 A program témája: Somogy megye szociális intézményeiben dolgozó főnővérek szakmai műhelye. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, március, május, június, szeptember, október 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Patalom, Tab, Kaposvár, Szabás, Drávatamási, Somogy megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Lukácsné Sebestyén Katalin, 82/520-409 
 A program engedélyszáma: M-15-019/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

537.  A programot indító megnevezése: 
 

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 A program címe: Szakmai műhelysorozat a szociális alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek 
részére 

 A program témája: A szociális alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára aktuális elméleti 
és gyakorlati ismeretek nyújtása, ezáltal az ellátások minőségének, hatékonyságának 
javítása és a napi munka megkönnyítése. 

 A program célcsoportja: klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, falu- és tanyagondnok 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Patalom, Balatonmáriafürdő, Nagyatád, Marcali, Barcs, Fonyód, Somogy megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Furman Erzsébet, 82/520-404 
 A program engedélyszáma: M-15-024/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

538.  A programot indító megnevezése: 
 

Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő 
Központ 
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22. 

 A program címe: Gyermekjóléti szolgálatok kistérségi szakmai műhelytalálkozója 
 A program témája: Az ellátási területen gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakemberek számára 

szakmai ismeretek, új információk nyújtása, fórum a szakmai kérdések megvitatá-
sára, az alulról jövő kezdeményezések elindítására. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
szociális munkás 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Csurgó, Marcali, Siófok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szabó János, 82/529-180 
 A program engedélyszáma: M-15-093/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

539.  A programot indító megnevezése: 
 

Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő 
Központ 
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22. 

 A program címe: Családsegítő Szolgálatok szakmai műhelytalálkozója 
 A program témája: A családsegítő szolgáltatásban dolgozó szakemberek részére aktuális szakmai 

információk nyújtása, vitafórum, lehetőségének megteremtése, jó gyakorlatok és 
tapasztalatok egymásnak történő átadása. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Kaposvár, Komló, Tamási, Baranya, Somogy, Tolna megye 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szabó János, 82/529-180 
 A program engedélyszáma: M-15-094/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

540.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0313-05 
 A program címe: A halál és a gyász kezelése a hospice szemlélet alkalmazásával 
 A program témája: A gyász megélése egyesek számára a veszteség életre szóló törés (depresszió, 

önsors-rontás, autoagresszió) kezdete, míg mások a szakképzett segítő szakember 
támogatásával, a gyász feldolgozásával, olyan tapasztalatokra is szert tesznek, 
amelyek elősegítik további kapcsolatoknak és az élet értékeinek mélyebb megélé-
sét. A tanfolyam célja, hogy a gyásszal kapcsolatos szélesebb körű szemléletvál-
tást és a tamogatásukra szorulók önálló továbblépésének segítését szolgálja. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, május 
 A program időtartama: 55 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tári Attila, 42/504-640 
 A program engedélyszáma: T-16-115/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

541.  A programot indító megnevezése: 
 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0313-05 
 A program címe: Amíg az orvos és a mentő megérkezik, elsősegélynyújtás és komplex újraélesztés 
 A program témája: A tanfolyam célja olyan elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása szociális és gyermek-

jóléti intézményekben dolgozó szakemberek számára, amelynek elvégzése lehető-
séget teremt arra, hogy amíg az orvos és a mentő megérkezik, szakszerűen tudja-
nak életveszélyes állapotokban elsősegélyt nyújtani. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, május 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tári Attila, 42/504-640 
 A program engedélyszáma: T-16-116/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

542.  A programot indító megnevezése: 
 

Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ 
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0090-05 
 A program címe: Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó gyermekfelügyelők továbbképzése 
 A program témája: A gyermekek humánus befogadásához, beilleszkedésük elősegítéséhez szükséges 

konfliktuskezelési technikák megismerése, felkészültségük segítése, készségeik fej-
lesztése a hatékonyabb munka érdekében. 

 A program célcsoportja: gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Miklósi Erzsébet, 42/404-406 
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 A program engedélyszáma: T-16-019/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

543.  A programot indító megnevezése: 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ 
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0090-05 
 A program címe: A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek továbbképzése, hátrányos helyzetű 

családokban, gyermekotthonokban, nevelőszülői, helyettes szülői családokban 
nevelkedő gyermekek nevelésének segítésére 

 A program témája: Nevelőszülői tanácsadók, nevelők, családgondozók, utógondozók, pedagógiai-
pszichológiai ismereteinek bővítése, speciális ismeretek a gyermek testi- és lelki 
fejlődéséről, segítségnyújtás a nevelési tanácsadásban. 

 A program célcsoportja: családgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, hivatásos nevelőszülő, hivatásos, 
vagyonkezelő illetve eseti gondnok, gyermekotthoni lakásotthoni nevelő, pedagógus, 
utógondozó, gyógypedagógus, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, 
gondozói tanácsadó 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 84 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csatlós Sándor, 42/404-406 
 A program engedélyszáma: T-16-020/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

544.  A programot indító megnevezése: 
 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar - Szociális Szakvizsga, Szak- 
és Továbbképző Központ 
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 05-0060-02 
 A program címe: Az élet két pólusán 
 A program témája: Megismertetni a kollégákkal az élet két pólusával (gyermekkor, időskor) kapcsolatos 

legújabb demográfiai, szociológiai, egészségtudományi kutatásokat, hogy haszno-
síthassák azokat. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. márciustól 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: Dr. Hajnal Béla, 42/404-411 
 A program engedélyszáma: T-16-046/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

545.  A programot indító megnevezése: 
 

Módszertani Ápoló-gondozó Otthon 
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0199-04 
 A program címe: Szemléletváltás a pszichiátriai betegek szociális ellátása területén 
 A program témája: Korszerű ismeretek biztosítása a közösségi pszichiátriai munka jellegéről, mód-

szereiről és formáiról, valamint a pszichiátriai szociális munka köréről. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 

gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Szakoly 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Cserbán Józsefné, 42/705-306 
 A program engedélyszáma: T-16-130/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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546.  A programot indító megnevezése: 

 
Módszertani Ápoló-gondozó Otthon 
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0199-04 
 A program címe: Korszerű ismeretek biztosítása a hatékony szenvedélybeteg ellátásért 
 A program témája: A szenvedélybetegek ellátásának korszerű ismereteit és kliensközpontú szemlélet-

módot közvetítünk a résztvevők felé. Elsősorban a közösségi ellátások formáira, 
szolgáltatásaira és módszereire helyezzük a hangsúlyt valamint a szenvedélybete-
gekkel végzett szociális munka támpontjaira. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szakoly 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Cserbán Józsefné, 42/705-306, 42/561-086 
 A program engedélyszáma: T-16-131/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

547.  A programot indító megnevezése: 
 

Módszertani Ápoló-gondozó Otthon 
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 15-0199-04 
 A program címe: Professzionalitás az idősgondozásban - kliensközpontú szociális szolgáltatások 
 A program témája: Korszerű ismeretek átadása az idősek számára biztosított szociális alapszolgálta-

tások és szakellátások biztosítása területén dolgozó szakemberek számára. Szemlé-
letformálás, kliensközpontú ellátás alapelveinek elmélyítése a célunk a tanfolyam 
során. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Szakoly 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Cserbán Józsefné, 42/705-306 
 A program engedélyszáma: T-16-132/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

548.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Tanácsadói hatékonyság fejlesztése 
 A program témája: A tréning az egyéni esetkezelés során végzett munka hatékonyságának növelését 

szolgálja. 
 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, utógondozó, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075 
 A program engedélyszáma: S-16-082/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

549.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Személyiségfejlesztő, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning bölcsődei 
gondozók részére 
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 A program témája: A sikeres kommunikáció és konfliktuskezelés módjainak elsajátítását célozza meg 

a szakterületen dolgozók speciális igényeihez igazodva. 
 A program célcsoportja: bölcsődei gondozónők 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 13 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075 
 A program engedélyszáma: S-16-083/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

550.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
 A program témája: A szociális és gyermekvédelmi szférában dolgozó szakemberek mentális, mentál-

higiénés egészségének megőrzése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075 
 A program engedélyszáma: S-16-084/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

551.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Kommunikációs tréning 
 A program témája: A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék saját kommunikációs képességeik 

erősségeit, gyengeségeit, s ennek ismeretében képesek legyenek fejleszteni kom-
munikációs eszközeiket. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075 
 A program engedélyszáma: S-16-085/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

552.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Csoportos és team szupervízió biztosítása a szociális és gyermekvédelmi alap és 
szakellátásban dolgozók részére 

 A program témája: A szakmai személyiség fejlesztése, a szociális és gyermekvédelmi alap és szakellá-
tásban dolgozók szakmai kompetenciájának növelése szakképzett szupervízorok 
bevonásával. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 32 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075 
 A program engedélyszáma: S-16-086/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

553.  A programot indító megnevezése: 
 

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ 
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5. 

 A program címe: Vezetői tréning 
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 A program témája: A vezetői hatékonyság fejlesztése a szociális szférában, a hatékony kommunikáció 

elősegítése, a helyzetorientált vezetői stílus megvalósítása. 
 A program célcsoportja: klubvezető, munkavezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, november 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 26 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075 
 A program engedélyszáma: S-16-087/2004 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

554.  A programot indító megnevezése: 
 

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: Önkéntesek bevonása a szociális szolgáltatásokba 
 A program témája: A szakmai tanácskozás lehetőséget biztosít az önkéntesség népszerűsítésével, hogy 

minél több területen jelenjenek meg az önkéntes munkát végzők. A szociális szol-
gáltatást nyújtók humánerőforrás-gazdálkodásának egy előre tervezhető, létszám-
bővítési lehetőséget kívánunk bemutatni. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 18. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 3 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777 
 A program engedélyszáma: K-16-010/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

555.  A programot indító megnevezése: 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai Egyesülete 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: Gondolatok a fogyatékosok ellátásáról 
 A program témája: A halál, az elmúlás szociális intézményekben gyakran jelen van, a hospice gondozási 

modell az ellátó személyzet számára követendő kell, hogy legyen, ehhez kívánunk 
segítséget nyújtani. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777, 42/479-714 
 A program engedélyszáma: K-16-013/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

556.  A programot indító megnevezése: 
 

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: „Betegeket gondozni, haldoklókat elkísérni, gyászolókat vigasztalni”, palliatív és 
hospice szemlélet 

 A program témája: A halál az elmúlás szociális intézményekben gyakran jelen van, a hospice gondozási 
modell az ellátó személyzet számára követendő kell, hogy legyen, ehhez kívánunk 
segítséget nyújtani. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777, 42/479-714 
 A program engedélyszáma: K-16-014/2006 
 A minősítés érvényes: 2007. december 31. 
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557.  A programot indító megnevezése: 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai Egyesülete 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: Memória zavar kor - vagy kór? 
 A program témája: Komplex ismereteket adjon át az idős ellátásban résztvevők számára, érintve a 

demencia legfontosabb kérdésterületeit, a demens ellátás sajátosságait. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, gyógytornász, mozgás 

terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 27. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 4 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777, 42/479-714 
 A program engedélyszáma: K-16-015/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

558.  A programot indító megnevezése: 
 

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: „Tevékeny élet” - foglalkoztatás és mentálhigiéné szerepe a szociális szolgáltatások 
területén 

 A program témája: A holisztikus szemlélet kialakítása szociális intézményekben a foglalkoztatás elő-
térbe helyezésével. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 22. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777 
 A program engedélyszáma: M-16-006/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

559.  A programot indító megnevezése: 
 

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: „Számok mögött az ember”, mérhetőség és számszerűsíthetőség szociális területen 
 A program témája: A szociális szolgáltatások területén a minőségirányítási rendszerek múltja rövid 

időre tekint vissza. Szakmai műhelyünkkel egyfajta benchmarkingot kívánunk 
biztosítani a minőségirányítási rendszerben működő intézmények számára, hogy 
közösen keressük azokat a releváns mutatókat, mellyel a szociális munka minőségét 
mérhetjük. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 8. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777 
 A program engedélyszáma: M-16-007/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

560.  A programot indító megnevezése: 
 

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: Kurzus a szociális szolgáltatásokban folyó ápolás-gondozás sajátosságairól 
 A program témája: A szociális ellátások területén dolgozó ápoló-gondozó személyzettel kapcsolatban 

felállított elvárások, a szükséges speciális ismeretek feldolgozása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. október 4. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
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 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777 
 A program engedélyszáma: M-16-008/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

561.  A programot indító megnevezése: 
 

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. 

 A program címe: Demens betegek életminőségének javítása bentlakásos szociális intézményekben 
 A program témája: A demens ellátással foglalkozó szakemberek számára lehetőséget biztosítunk, 

hogy komplex ismereteket szerezzenek műhelymunka keretében, mely ismereteket 
a napi munka folyamán hasznosíthatnak. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 5. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Sóstófürdő 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 21 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777 
 A program engedélyszáma: M-16-009/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

562.  A programot indító megnevezése: 
 

Mentálhigiénés Központ 
4400 Nyíregyháza, Sarkantyú út 30-36. 

 A program címe: A gondozástól a támogatásig - az értelmileg sérült emberek szociális ellátásának 
tükrében 

 A program témája: Az értelmileg sérült emberek szociális ellátásában résztvevő szakemberek szemlé-
letformálása, az emberközpontú, egyéni szükségleteken alapuló, az emberi mél-
tóság messzemenő figyelembe vételével felépített gondozás, és támogatás mód-
szereinek közvetítése. A gondozáson és támogatáson túlmenően a fejlesztés, képzés, 
foglalkoztatás szükségességének erősítése. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, mentálhigiénés mun-
katárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, gyógypedagógus, szociális 
munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Nyíregyháza, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pivnyikné Antal Ágnes, 42/506-165 
 A program engedélyszáma: M-16-092/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Tolna megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

563.  A programot indító megnevezése: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
7064 Gyönk, Táncsics u. 472. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 17-0055-05 
 A program címe: Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 
 A program témája: Tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben élő demens ellátottak gondozása, 

ápolása. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Gyönk 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pintér Györgyi, 74/548-002 
 A program engedélyszáma: T-17-003/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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564.  A programot indító megnevezése: 

 
Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
7064 Gyönk, Táncsics u. 472. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 17-0055-05 
 A program címe: Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi-lelki segítése professzionális módon 
 A program témája: A szociális ellátórendszerben dolgozó szakemberek ismereteinek felfrissítése, új 

ismeretek biztosítása, szakmai készségeinek fejlesztése, új szakmai gyakorlati mód-
szerek elsajátítása. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 14. 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Szekszárd 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pintér Györgyi, 74/548-002 
 A program engedélyszáma: T-17-150/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

565.  A programot indító megnevezése: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
7064 Gyönk, Táncsics u. 472. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 17-0055-05 
 A program címe: Szociális munka fogyatékkal élőkkel 
 A program témája: Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban dolgozók alapozó felkészí-

tése a fogyatékossággal élők gondozására. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 15. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Szekszárd 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 18 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Szigeti Róbert, 74/548-002 
 A program engedélyszáma: T-17-152/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

566.  A programot indító megnevezése: 
 

NŐVÉR-CARE Ápoló és Oktató Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság 
7200 Dombóvár, Hóvirág u. 23. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0016-03 
 A program címe: Geriátriai ismeretek alkalmazása az idősek és a fogyatékosok szociális ellátásában 
 A program témája: Az idős ellátással és a fogyatékosokkal foglalkozók számára korszerű ismeretek 

nyújtása több tudományterület érintésével. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentál-

higiénés munkatárs, szociális gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 46 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bogdán Lászlóné, 20/978-3935 
 A program engedélyszáma: T-17-055/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

567.  A programot indító megnevezése: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
7064 Gyönk, Táncsics u. 472. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 17-0055-05 
 A program címe: Ellátottak mobilizálása ápolást, gondozást nyújtó intézményekben 
 A program témája: Cél: A betegemelés gerinckímélő módszerének elsajátítása az ápolást, gondozást 

nyújtó intézményekben. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. június 11-15., október 15-19., november 5-9. 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Görcsöny, Gyönk 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 28 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Pintér Györgyi, 74/548-002 
 A program engedélyszáma: T-17-095/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

568.  A programot indító megnevezése: 
 

Mentálhigiénés Műhely 
7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 

 A program címe: Mentálhigiénés alapképzés és beszélgetés 
 A program témája: Humán szakemberek mentálhigiénés szemléletformálása és a személyes segítő 

beszélgetés módszertana 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 60 óra 
 A program indításának helyszíne: Szekszárd 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 50 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Csordásné Kőmíves Ágnes, 74/510-366, 74/510-365 
 A program engedélyszáma: S-17-030/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

569.  A programot indító megnevezése: 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona 
7064 Gyönk, Táncsics u. 472. 

 A program címe: A kistérségekről és a többcélú kistérségi társulásokról. A kistérségi szociális 
feladatellátásának elmélete és gyakorlata 

 A program témája: Átfogó képet adni a kistérség és a többcélú kistérségi társulás működéséről, azon 
belül a szociális ellátórendszer kistérségi működtetéséről. A kistérség és többcélú 
kistérségi társulás jogi, közigazgatási, Európai Uniós, szociális szempontú, elméleti 
megalapozása, gyakorlati ismeretek és jövőkép felvázolása. 

 A program célcsoportja: szociális intézmények vezetői, többcélú kistérségi társulások szakemberei 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 22-24. 
 A program időtartama: 16 előadás 
 A program indításának helyszíne: Tengelic, Tolna megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pintér Györgyi, 74/448-350 
 A program engedélyszáma: K-17-074/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
 

2007. december 31. 

Vas megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

570.  A programot indító megnevezése: 
 

Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 
9700 Szombathely, Ady tér 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 18-0171-04 
 A program címe: Fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítő „Egyén-

központú segítés, fejlesztés” modellje 
 A program témája: A résztvevők az egyénközpontú tervezés, fejlesztés módszerével a fogyatékos/meg-

változott munkaképességű embereknek speciális segítséget nyújtanak céljaik, 
munkavállalással kapcsolatos elképzeléseik elérése érdekében. 

 A program célcsoportja: családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő 
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő, foglakoztatási rehabilitációval foglal-
kozó szakemberek 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. tavasz, ősz 
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 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Magyar Mariann, 94/508-770 
 A program engedélyszáma: T-18-123/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

571.  A programot indító megnevezése: 
 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyugat-Dunántúli Regionális 
Módszertani Bölcsőde 
9700 Szombathely, Bem József u. 33. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 18-0137-05 
 A program címe: A bölcsődei gondozó-nevelőmunka a minőség tükrében 
 A program témája: A mozgás, az ének, a mese hármas tartópillérére építve egy jól átgondolt és kipróbált 

bölcsődei napirend bemutatása. Bölcsődék minőségfejlesztési rendszeréhez kap-
csolódó szintek bemutatása. 

 A program célcsoportja: csecsemő- és kisgyermekgondozó, szakgondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Sebestyén Bianka, 94/501-550, 94/501-551 
 A program engedélyszáma: T-18-009/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

572.  A programot indító megnevezése: 
 

Nyugat- dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde 
9700 Szombathely, Bem József u. 33. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 18-0137-05 
 A program címe: Minőség a gondozói munkában II. 
 A program témája: Minőségügyi alapismeretek nyújtása a minőségbiztosítás bevezetéséhez a bölcsődei 

gondozónők részére. ISO, TQM rendszerek bemutatása, helyzetelemzés, tervezés, 
célok megfogalmazása, folyamatszabályozás, bevezetés. 

 A program célcsoportja: bölcsődevezető, szakgondozónő, gondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Budaőrs 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Vokony Éva, 23/415-402 
 A program engedélyszáma: T-18-072/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

573.  A programot indító megnevezése: 
 

Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 
9700 Szombathely, Ady tér 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 18-0171-04 
 A program címe: Idősellátás napjainkban 
 A program témája: Az idősellátás területén szakképesítéssel rendelkező szakemberek meglévő ismere-

teinek bővítése, a területet érintő változások és információk átadása, az innovatív 
szolgáltatások bemutatása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. tavasz, ősz 
 A program időtartama: 47 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Magyar Mariann, 94/508-770 
 A program engedélyszáma: T-18-118/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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574.  A programot indító megnevezése: 

 
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 
9700 Szombathely, Ady tér 5. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 18-0171-04 
 A program címe: Szociális munka eltérő élethelyzetű csoportokkal 
 A program témája: Az eltérő élethelyzetben lévők körében szociális munkát végző szakemberek isme-

reteinek fejlesztése, (általános és speciális) módszerek alkalmazásának lehetősége 
a gyakorlatban, megoldási stratégiák ütemezésének, kivitelezésének módja. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. tavasz, ősz 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Magyar Mariann, 94/508-770 
 A program engedélyszáma: T-18-119/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

575.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szociális Munkás Képző Intézet 
9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0004-02 
 A program címe: Szociális szakma új kihívásai, technikái, módszerei 
 A program témája: Célunk, megismertetni és megalapozni a szociális szakma filozófiájának, értéktar-

talmának jelentőségét, gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit, az interprofessziona-
litás kiépítésének útjait. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 44 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Takács Magdolna, 94/311-170 
 A program engedélyszáma: T-18-009/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

576.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Képzési 
Központ Általános Szociális Munkás Szak 
9700 Szombathely, Jókai M. u. 14. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0004-02 
 A program címe: Agresszió, konfliktus a szociális szférában a szereplők körében. Mérséklésének, 

kezelésének lehetőségei 
 A program témája: A továbbképzés célja, hogy felvértezze a tanfolyam résztvevőit olyan tudással, 

erőforrással, amelyek tudatossá teszik a gyakorlati munkájukban az agresszió és 
konfliktuskezelést. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Takács Magdolna, 94/311-170 
 A program engedélyszáma: T-18-051/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

577.  A programot indító megnevezése: 
 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szociális Munkás Képző Intézet 
9700 Szombathely, Jókai M. u. 14. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 03-0004-02 
 A program címe: Kirekesztődés és integrációs kihívások, kezelésük, szociális szakma eszköztára 
 A program témája: Célunk, hogy a szociális ágazat bármely területén dolgozó szakemberek profesz-

szionális gondolkodásának fejlesztése, továbbá, hogy tudatosan törekedjenek a 
cím alapján érintettek körében a hatékony beavatkozásra. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
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 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, október 
 A program időtartama: 36 óra 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dr. Takács Magdolna, 94/311-170 
 A program engedélyszáma: T-18-060/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

578.  A programot indító megnevezése: 
 

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye 
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 14-0142-04 
 A program címe: Szenvedélybetegek elfogadása és szakmai segítése a szociális intézményekben 
 A program témája: Szenvedélybeteg ellátottakkal dolgozó szakdolgozók szakmai ismereteinek bővítése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szer-

vező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Patalom 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Furman Erzsébet, 82/520-404 
 A program engedélyszáma: T-18-078/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

579.  A programot indító megnevezése: 
 

Martineum Felnőttképző Akadémia 
9700 Szombathely, Karmelita u. 1. 

 A program címe: Munkaerőpiaci reintegrációt erősítő szociális szakemberképzés - vezetői tréning 
 A program témája: A program sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a hatékony vezetői ma-

gatartás kialakítására, a vezetői szerepből adódó konfliktusok oldására, az emberi 
erőforrások kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására, különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű rétegekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak vonatkozásában. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, április, szeptember, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 40 320 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bárczi Krisztián, 94/514-340 
 A program engedélyszáma: S-18-033/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

580.  A programot indító megnevezése: 
 

IMEPA Oktatási és Tanácsadó Bt. 
9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 76/B. 

 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 meg-

értésére, annak kísérésére, saját szerepének és lehetőségeinek tisztázására, illetve 
a gyászmunka megélésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Baranya, Bács-Kiskun, Budapest, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-

Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Rettegi Zsolt, 94/337-672 
 A program engedélyszáma: S-18-075/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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581.  A programot indító megnevezése: 

 
IMEPA Oktatási és Tanácsadó Bt. 
9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 76/B. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés 
 A program témája: A tréning alapvető célja, hogy a résztvevő képes legyen reális önismeretének 

kialakítására, személyes Én - határainak feismerésére, belső erőforrásainak feltá-
rására, segítő attitűdjének tisztázására. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Rettegi Zsolt, 70/368-2841 
 A program engedélyszáma: S-18-085/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

582.  A programot indító megnevezése: 
 

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés a kommunikáción keresztül 
 A program témája: Szakmai személyiségfejlesztés a kommunikáción keresztül. Kommunikációs képességek 

fejlesztése a problémák szakszerű megoldása céljából. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, szociális munkás, 

foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 33 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Csákánydoroszló 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Hegyi István, 94/542-200 
 A program engedélyszáma: S-18-003/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

583.  A programot indító megnevezése: 
 

Népjóléti Szolgálat 
9500 Celldömölk, Szalóky Sándor u. 3. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning 
 A program témája: A segítő foglalkozású szakemberek számára saját élmény megélésén alapuló 

csoportfoglalkozás, melynek célja a régi értékek megőrzése mellett új utak és 
lehetőségek keresése a szakmai lelki egészség megteremtése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Celldömölk illetve igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Mórotzné Kiss Györgyi, 95/525-910 
 A program engedélyszáma: S-18-015/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 
584.  A programot indító megnevezése: 

 
Vas Megyei Szakosított Otthon 
9931 Ivánc, Kossuth L. 1-3. 

 A program címe: Ivánci találkozások 
 A program témája: Az értelmi sérülteket ellátó intézmények vezetőinek szakmai találkozója. A szociális 

ellátórendszer átalakításának és a sérülteket érintő jogszabályi változások eddigi 
tapasztalatai. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Ispánk 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
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 A szervező neve, telefonszáma: Biál Tímea, 94/542-037 
 A program engedélyszáma: K-18-069/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

585.  A programot indító megnevezése: 
 

Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 
9900 Körmend, Somogyi Béla u. 22. 

 A program címe: 10 év a Falugondnoki Hálózatban 
 A program témája: Országos szakmai konferencia a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei 

Egyesületének 10 éves működése alkalmából, szakmai ismeretek fejlesztése a 
hálózatban dolgozók számára. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 13. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Őriszentpéter, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 12 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: V. Kozma Judit, 94/411-601 
 A program engedélyszáma: K-18-087/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

586.  A programot indító megnevezése: 
 

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat 
9700 Szombathely, Domonkos u. 5. 

 A program címe: IV. Regionális Családvédelmi konferencia „A média csapdái” 
 A program témája: A szakmai tanácskozás célja, olyan előadássorozat megszervezése, amely segíti a 

családsegítésben, gyermekvédelemben, oktatási intézményekben, egészségügyi 
alapellátásban dolgozó szakemberek szakmai építkezését. Arra keressük a választ, 
milyen tényezőktől függ, hogy mit értenek a gyermekek a médiából, és bemutatják 
a felnőttek szerepét a gyermekek médiához való viszonyát. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 19. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 8 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Taródi Lajos, 94/512-790 
 A program engedélyszáma: K-18-091/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

587.  A programot indító megnevezése: 
 

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat 
9700 Szombathely, Domonkos u. 5. 

 A program címe: A lelki egészség kérdései napjainkban 
 A program témája: A lelki egészség megteremtésének és megtartásának alapvető feltételeinek bemutatása. 

A család, az egyén, a társadalom felelőssége a lelki élet kialakításában, a lelki 
nevelésben. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Köteles Erika, 94/512-790 
 A program engedélyszáma: K-18-092/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

588.  A programot indító megnevezése: 
 

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet 
9700 Szombathely, Gagarin u. 5. 

 A program címe: Szakosított ellátások - szociális foglalkoztatás 
 A program témája: A munka rehabilitációra és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra történő felkészí-

tés feltérképezése. 
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 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, fejlesztő 

pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, 
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fekete Árpád, 94/509-736 
 A program engedélyszáma: K-18-099/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

589.  A programot indító megnevezése: 
 

Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 
9700 Szombathely, Ady tér 5. 

 A program címe: Szociális Hét 2007. 
 A program témája: A szociális területen alap- és szakellátásban dolgozók szakmai továbbképzése, 

amely lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy megismerkedjenek szakmájuk 
legfrissebb ismereteivel, eredményeivel. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 11-13. 
 A program időtartama: 3 nap 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Magyar Mariann, 94/508-770 
 A program engedélyszáma: K-18-103/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

590.  A programot indító megnevezése: 
 

Vas Megyei Szakosított Intézet 
9700 Szombathely, Gagarin u. 5. 

 A program címe: Házi segítségnyújtás gyakorlati oldala 
 A program témája: A házi segítségnyújtásban dolgozók ismeretanyagának felfrissítése, egységes 

szakmai gyakorlat kialakítása. 
 A program célcsoportja: szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális 

munkás, házi gondozást végző 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fekete Árpád, 94/311-470 
 A program engedélyszáma: M-18-057/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

591.  A programot indító megnevezése: 
 

Vas Megyei Szakosított Otthon 
9931 Ivánc, Kossuth L. 1-3. 

 A program címe: A mozgás - mint az egészségfejlesztés eszköze 
 A program témája: Adaptálható módszer, jól bevált és sikerrel alkalmazott gyakorlatsorok közreadása 
 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, fejlesztő pedagógus konduktor, gyógytornász, mozgás 

terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 9. 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Ivánc, illetve országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft, vidéki megrendezés esetén 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Biál Tímea, 94/542-037 
 A program engedélyszáma: M-18-076/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 
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592.  A programot indító megnevezése: 

 
Vas Megyei Szakosított Otthon 
9931 Ivánc, Kossuth L. 1-3. 

 A program címe: „A foglalkoztatás gyakorlata” - szakmai műhely 
 A program témája: Adaptálható speciális gyakorlatok a sérült személyek foglalkoztatásában - a lakó-

otthonban rejlő speciális fejlesztési módszerek megismertetése. 
 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, 

ápoló, szociális munkás, gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglal-
koztatás szervező, terápiás munkatárs 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 16. 
 A program időtartama: 7 fórum 
 A program indításának helyszíne: Ivánc 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Biál Tímea, 94/542-037 
 A program engedélyszáma: M-18-081/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

593.  A programot indító megnevezése: 
 

Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 
9800 Vasvár, Árpád tér 8. 

 A program címe: „Összefogás” Szakmai Műhely 
 A program témája: A Vasi Hegyhát Kistérségben szociális feladatokat ellátó szakemberek szakmai 

találkozója, információ- és vitafórum, alkalom a szakmai kérdések sokrétű feldol-
gozására, átfogó kapcsolati háló kiépítésére. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 28. 
 A program időtartama: 9 fórum 
 A program indításának helyszíne: Vasvár, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pintér Krisztina, 94/573-045 
 A program engedélyszáma: M-18-097/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

594.  A programot indító megnevezése: 
 

Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 
9800 Vasvár, Árpád tér 8. 

 A program címe: „Támasz” Szakmai Műhely - A fogyatékkal élők hatékony segítéséért 
 A program témája: Szociális feladatokat ellátó szakemberek szakmai információs és kapcsolatrend-

szer építő fóruma, a kistelepüléseken fogyatékkal élő kliensek hatékony és adekvát 
ellátása érdekében. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 20 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 14. 
 A program időtartama: 9 fórum 
 A program indításának helyszíne: Vasvár, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pintér Krisztina, 94/573-045 
 A program engedélyszáma: M-18-098/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

595.  A programot indító megnevezése: 
 

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet 
9700 Szombathely, Gagarin u. 5. 

 A program címe: Minőségbiztosítás a szociális szférában 
 A program témája: A szociális szférában dolgozó szakemberek ismerjék meg a különféle minőségbiz-

tosítási rendszereket. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szombathely, Vas megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Fekete Árpád, 94/509-736 
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 A program engedélyszáma: M-18-106/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

596.  A programot indító megnevezése: 
 

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat 
9700 Szombathely, Domonkos u. 5. 

 A program címe: Szakmai műhely sorozat 
 A program témája: A szakmai műhely célja, a gyermekvédelmi törvényben nevesített jelzőrendszer 

tagjai közötti kapcsolat folyamatos fenntartása és erősítése, a szakmai ismeretek 
gyarapítása, a rendszer-, és családterápiás szemléletű problémakezelés meghono-
sítása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Taródi Lajos, 94/512-790 
 A program engedélyszáma: M-18-113/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

597.  A programot indító megnevezése: 
 

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat 
9700 Szombathely, Domonkos u. 5. 

 A program címe: Szociális innováció a szociális szakma megújítása 
 A program témája: A szociális szakma jelene és jövője. A szociális és gyermekvédelmi törvény aktuális 

kérdéseinek, jövőjének megvitatása. A szociális szolgáltatások és a gyermekvédelmi 
ellátások standard- és protokollalkotási folyamatainak bemutatása. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Szombathely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 2 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Pongrácz Zoltán, 94/512-790 
 A program engedélyszáma: M-18-114/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Veszprém megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

598.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0211-04 
 A program címe: A kisgyermekkor pedagógiai kérdései 
 A program témája: Szakmai segítségnyújtás a bölcsődei gondozás-nevelés során előforduló nevelési 

kérdésekhez, a gondozónők pedagógiai és pszichológiai ismereteinek felfrissítése. 
 A program célcsoportja: csecsemő és gyermekgondozónő, szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 38 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 23-27. 
 A program időtartama: 38 óra 
 A program indításának helyszíne: Veszprém, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Barbainé Bérci Klára, 88/328-661 
 A program engedélyszáma: T-19-069/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

599.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0168-05 
 A program címe: Hospice tanfolyam: A halál, a haldoklás és a gyász 
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 A program témája: Az ápolásban-gondozásban résztvevő szakemberek felkészítése a haldoklók ellá-

tására, a hozzátartozók gyászreakcióinak kezelésére, valamint a segítő szakmában 
dolgozók pszichés terheinek oldására. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógy-
pedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás 
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 50 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 48 óra 
 A program indításának helyszíne: Külsővat, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 17 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
 A program engedélyszáma: T-19-124/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

600.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0168-05 
 A program címe: A klinikai pszichológia alapjai - emberismeret szociális segítő foglalkozásúak 

számára 
 A program témája: A hallgatók ismerjék meg a normalitás kritériumait, igazodjanak el a kórosnak 

tűnő szokatlan viselkedésformák között. Ismerjék fel a hatékony, szakszerű segítség 
szükségességét, valamint saját kompetencia - határaikat. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Külsővat, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 400 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
 A program engedélyszáma: T-19-125/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

601.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0168-05 
 A program címe: A demencia társadalmi egészségügyi és szociális problémáinak hatása a szociális 

alap és szakosított intézmények vonatkozásában. 
 A program témája: Olyan átfogó ismeretek nyújtása a szociális szolgáltatásban dolgozó szakemberek 

számára, amely lehetőséget biztosít a demenciában szenvedő betegek ellátásának 
minőségi javítására. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális 
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, 
mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munka-
társ/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 45 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 48 óra 
 A program indításának helyszíne: Külsővat, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
 A program engedélyszáma: T-19-137/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

602.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0168-05 
 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. 
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 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, szociális 

munkás, gyógytornász, mozgás terapeuta 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Külsővat, Veszprém megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
 A program engedélyszáma: T-19-138/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

603.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 19-0168-05 
 A program címe: Értelmileg akadályozott emberekkel való bánásmód az intézményrendszer válto-

zásában 
 A program témája: Az értelmileg akadályozott emberekkel foglalkozó szakdolgozók szakmai ismere-

teinek elmélyítése, eszközrendszerének bővítése. Szemléletváltozás az intézmény-
rendszerekben dolgozók gyakorlati munkájában az új jogszabályok alapján. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 42 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 46 óra 
 A program indításának helyszíne: igény szerint 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 19 400 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
 A program engedélyszáma: T-19-094/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

604.  A programot indító megnevezése: 
 

Főnix - Füred Tanácsadó és szolgáltató Bt. 
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11. „I” ltp. fszt. 2. 

 A program címe: Kiégés elleni tréning segítő foglalkozásúak számára 
 A program témája: Segítsen felismerni a kiégés jellegzetes tüneteit a hallgatónak saját magán, illetve 

munkatársain. Adjon pszichológiai ismereteket a tünetek szakszerű azonosításá-
hoz és megfelelő módszereket a kiégés megelőzéséhez, illetve a kezdődő zavarok 
korrigálásához. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 36 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Brzezansky György, 87/482-533 
 A program engedélyszáma: S-19-015/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

605.  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, melyek al-
kalmazásával a pedagógiai folyamatok utánkövetése objektívebbé tehető, és haté-
konyságuk a mindenkori aktualitásokhoz illeszkedően fokozható. 

 A program célcsoportja: gyermekotthonban és lakásotthonokban dolgozók 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 33 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345 
 A program engedélyszáma: S-19-016/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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606.  A programot indító megnevezése: 

 
Martineum Felnőttképző Akadémia 
9700 Szombathely, Karmelita u. 1. 

 A program címe: Munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő szakemberképzés-személyiségfejlesztés 
 A program témája: A programon való aktív közreműködés által a résztvevő képes legyen legalább az 

önismereti felszín szintjén reális önismeret kialakítására, személyes én - határainak 
felismerése, önmaga belső erőforrásainak feltárására, segítő attitűdjének tisztá-
zására, valamint önmaga elhelyezésére a társas kapcsolatokban. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, április, szeptember, illetve igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Győr, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 240 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Bárczi Krisztián, 94/514-340 
 A program engedélyszáma: S-19-032/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

607.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Szolgáltató Központ 
8420 Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9. 

 A program címe: Személyiségfejlesztő tréning a fogyatékosok társadalmi integrációjának elősegí-
tésére 

 A program témája: Zirc térségben dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi 
befogadás elősegítése érdekében azért, hogy a fogyatékkal élő és/vagy megválto-
zott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében a 
velük foglalkozó szakemberek ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, 
hanem a másságuk elfogadásával készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerő-
piaci beilleszkedésre, részvételre. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Zirc, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koósné Stohl Ilona, 88/416-936 
 A program engedélyszáma: S-19-066/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

608.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Innovációs Társulás 
8200 Veszprém, Budapesti u. 9-11. 

 A program címe: Csapatépítés és vezetési ismeretek, kommunikáció és konfliktuskezelés tréning 
 A program témája: Ezt a tréninget azoknak a szociális területen dolgozó munkatársaknak ajánljuk, 

akik szívesebben dolgoznak csapatban, a tréning során (csoport) vezetési ismere-
teket újítanak fel, erősítenek, vagy szereznek meg, segítséget várnak/kérnek saját 
konfliktusuk megoldásában, illetve a munka során felmerülő problémás helyzetek 
kezelésére alkalmas viselkedési módszerekkel ismerkednek meg adott helyzetben. 

 A program célcsoportja: családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, 
szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógypedagógus, helyettes 
szülői tanácsadó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munka-
társ/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január, március 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Veszprém, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koósné Stohl Ilona, 88/560-103 
 A program engedélyszáma: S-19-087/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

609.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Innovációs Társulás 
8200 Veszprém, Budapesti u. 9-11. 

 A program címe: Kliensmunka fogyatékossággal élőkkel - érzékenyítő tréning 
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 A program témája: A sérült gyermekekről, emberekről alkotott kép újrafogalmazása. A sérült emberek 

fejlesztéséhez szükséges alapkészségek fejlesztése. A szociális kisérés jellemzőinek 
megismerése, belsővé tétele. A szakma gyakorlásához szükséges asszertívitás 
fejlesztése. Korszerű Továbbépíthető ismeretek megszerzése. Személyiségfejlesztés. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 8. 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Veszprém, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Dörnyeiné Barabás Éva, 88/560-103 
 A program engedélyszáma: S-19-089/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

610.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 A program címe: Stressz és konfliktuskezelés a segítő szakmában dolgozók számára 
 A program témája: A segítő szakmában dolgozók mentális egészségének védelme. Stressz és feszültség-

kezelés, valamint konfliktuskezelési technikák elsajátítása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 25 óra 
 A program indításának helyszíne: Külsővat, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 200 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
 A program engedélyszáma: S-19-120/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

611.  A programot indító megnevezése: 
 

HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT 
8200 Veszprém, Baláca u. 49. 

 A program címe: Vezető kiválasztás - speciális, alkalmasság - vizsgáló interjútechnika 
 A program témája: A vezetők beválási arányának növelése a felvételi folyamatban részt vevő felettesek 

kiképzésével egy egzakt, viselkedés alapú interjú technika használatára, azonnal 
használható interjú-füzet összeállítása. 

 A program célcsoportja: vezető beosztású munkatársak felvételi folyamatában résztvevő vezetők 
 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: 43 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345 
 A program engedélyszáma: S-19-004/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

612.  A programot indító megnevezése: 
 

HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT 
8200 Veszprém, Baláca u. 49. 

 A program címe: „Fotel vagy karfa”: Gyakorlat- és eszköz központú szervezetfejlesztés gyermek-, 
és lakásotthonok számára 

 A program témája: Az otthonok hatékonyabb működését támogató, a gondozott gyermekek személyi-
ségének és viselkedésének sajátosságaira épülő, konkrét eszközök és módszerek 
átadása. 

 A program célcsoportja: 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: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345 
 A program engedélyszáma: S-19-006/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 
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613.  A programot indító megnevezése: 

 
„Mi is vagyunk” Alapítvány 
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. 

 A program címe: Kiégést megelőző tréning szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó 
szakemberek számára 

 A program témája: A szociális és gyermevédelmi intézmények szakembereinek lelki egészségvédelme, 
önismeretének fejlesztése annak érdekében, hogy az őket érő nagymértékű pszichés 
terhelés és frusztráció ne okozzon kiégést. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 21 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Holl Magdolna, 88/564-520, 70/459-9552 
 A program engedélyszáma: S-19-004/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

614.  A programot indító megnevezése: 
 

Útkereső Alapítvány a Gyermekekért 
8200 Veszprém, Tüzér u. 44. 

 A program címe: Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning a szociális ágazatban dolgozók részére 
 A program témája: A saját konfliktus kezelési technikák alkalmazása tudatossá és adekváltabbá váljon. 

A legmegfelelőbb kommunikáció és konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Urbanics Júlia, 88/561-375 
 A program engedélyszáma: S-19-027/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

615.  A programot indító megnevezése: 
 

Útkereső Alapítvány a Gyermekekért 
8200 Veszprém, Tüzér u. 44. 

 A program címe: A szociális ágazatban dolgozók önismeretének, ezen belül önreflexiójának fej-
lesztése saját élményen keresztül 

 A program témája: Az önreflexió erősítése a tanulási folymatban, mely segítségével tudnak bánni 
saját személyiségükkel, különös tekintettel a saját érzelmek felismerésére, hogy 
munkájuk konfliktus mentesebbé váljon. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 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: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Urbanics Júlia, 88/561-375 
 A program engedélyszáma: S-19-049/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

616.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye 
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1. 

 A program címe: Személyiségfejlesztés a kommunikáción keresztül 
 A program témája: A segítő munkában dolgozók, mentális egészségének védelme, az önismeret elmé-

lyítése a belső erőforrások aktivizálása révén. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Külsővat 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 20 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Elek Józsefné, 89/342-150 
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 A program engedélyszáma: S-19-075/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

617.  A programot indító megnevezése: 
 

Várpalotai Kistérségi Többcélú Társulása 
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

 A program címe: „Kapcsolatok” - szociális együttműködés a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási 
esélyeinek növeléséért 

 A program témája: A konferencián résztvevők, a szociális ágazatban foglalkoztatottak ismereteinek 
szakszerű, korszerű bővítése a halmozottan hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra 
való visszajutásának elősegítése céljából. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. november 15. 
 A program időtartama: 6 előadás 
 A program indításának helyszíne: Várpalota 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koromné Palkovics Edit, 88/592-660 
 A program engedélyszáma: K-19-022/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

618.  A programot indító megnevezése: 
 

„Mi is vagyunk” Alapítvány 
8200 Veszprém, Kossuth u. 10. 

 A program címe: Szakmai műhely területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbe fogadási tanács-
adóinak 

 A program témája: A rendszeres találkozás, tapasztalatcsere és szakmai konzultáció lehetőségét 
biztosítani a megyékben - egymástól elszigetelten - dolgozó örökbe fogadási ta-
nácsadók számára. 

 A program célcsoportja: örökbefogadási tanácsadó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 16 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február 20. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Budapest 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 5 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Holl Magdolna, 88/564-520 
 A program engedélyszáma: M-19-018/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

619.  A programot indító megnevezése: 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. 

 A program címe: Készségfejlesztő programok a bölcsődében 
 A program témája: Szakmai segítségnyújtás a bölcsődében dolgozó gondozónők, szakgondozónők, 

nevelési feladataihoz a gyermekek játéktevékenységében - különösen a különböző 
készségfejlesztések napirendben történő megvalósításához. 

 A program célcsoportja: csecsemő- és gyermekgondozónő, bölcsődei szakgondozónő 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 14 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március 7., 21., 28., április 4., 11., 18. 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Veszprém, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 10 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Barbainé Bérci Klára, 88/328-661 
 A program engedélyszáma: M-19-050/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

620.  A programot indító megnevezése: 
 

Szociális Szolgáltató Központ 
8420 Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9. 

 A program címe: Munkaerő-piaci ismeretek 
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 A program témája: Zirc térségben dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi 

befogadás elősegítése érdekében azért, hogy a fogyatékkal élő és/vagy megválto-
zott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében a 
velük foglalkozó szakemberek ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, 
hanem készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvé-
telre. 

 A program célcsoportja: családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, 
pszichológus, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munka-
vezető, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 12 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. január 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Zirc, Veszprém megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koósné Stohl Ilona, 88/416-936 
 A program engedélyszáma: M-19-063/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Zala megye 

Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 

621.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs 
Intézete - Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete 
8887 Bázakerettye, Virág u. 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 20-0106-05 
 A program címe: Az ellátási szinteknek megfelelő ápolási-gondozási ismeretek bővítése, az isme-

retek gyakorlatban történő alkalmazása 
 A program témája: A betegek személyiségszintjéhez igazodó, illetve az ellátási szinteknek (az intéz-

mény gondozási egységei) megfelelő ápolási-gondozási ismeretek, beavatkozási 
lehetőségek, ezek gyakorlati alkalmazása. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, május, szeptember 
 A program időtartama: 50 óra 
 A program indításának helyszíne: Bázakerettye, Budapest, Szentgotthárd, Pest, Vas, Zala megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 14 500 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Marketti Judit, 93/348-005, 93/548-009 
 A program engedélyszáma: T-20-072/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

622.  A programot indító megnevezése: 
 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 20-0072-06 
 A program címe: Szociokultúrális esélyek és munkaerő-piaci reintegráció-képzés szociális 

munkásoknak 
 A program témája: A munkaerőpiacról tartósan kiszorultakkal, a rendszeres szociális segélyezettekkel 

foglalkozó szakemberek képzése. A résztvevők felismerjék és kezelni tudják a tar-
tós munkanélküliség miatt kialakult érzelmi állapotokat, segíteni tudják az állás-
keresést. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Dötk, Zala megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551 
 A program engedélyszáma: T-20-078/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 
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623.  A programot indító megnevezése: 

 
Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs 
Intézete - Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete 
8887 Bázakerettye, Virág u. 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 20-0106-05 
 A program címe: A terápiás közösség kiépítésének elmélete és gyakorlati problémái 
 A program témája: A tanfolyam az intézmények terápiás közösségének központi fórumaként működő 

nagycsoportok vezetéséhez nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket. Kiemelten 
kezeli a szakemberek közösségi szemléletének, attitűdjének alakítását, valamint 
saját élményeket biztosító szituációs és helyzetgyakorlatokon, önálló feladatokon 
keresztül a különböző eszközök, módszerek készségszinten történő alkalmazását. 

 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, 
foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő 

 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, április, október, szeptember 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Bázakerettye, Törökszentmiklós, Szentgotthárd, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Zala 

megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Marketti Judit, 93/348-005, 93/548-059 
 A program engedélyszáma: T-20-088/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

624.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs 
Intézete - Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete 
8887 Bázakerettye, Virág u. 4. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 20-0106-05 
 A program címe: Kiégési szindróma megelőzése a szociális szolgáltatást végző szakembereknél 
 A program témája: A szociális szakemberek mentálhigiénéjének fejlesztése, a kiégési szindróma 

kialakulásának, tüneteinek és megküzdési stratégiáinak elsajátítása. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, április, október 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Bázakerettye, Szentgotthárd, Vas, Zala megye, országosan 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 15 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Marketti Judit, 93/348-005, 93/548-009 
 A program engedélyszáma: T-20-104/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

625.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Berecz és Társa Oktatási Bt. 
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 31. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 20-0129-05 
 A program címe: Alapozó-Elméleti ismeretek, gyakorlati készségek a szociális munkát végzők 

tevékenységében 
 A program témája: A szociális munkát végző szakemberek számára rendszerezett elméleti és gyakorlati 

ismereteket, új módszereket nyújt a gyakorlatban szükséges készségeket fejleszti. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 33 óra 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Jókhel Tibor, 92/320-879, 30/245-3064 
 A program engedélyszáma: T-20-094/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

626.  A programot indító megnevezése: 
 

Dr. Berecz és Társa Oktatási Bt. 
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 31. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 20-0129-05 
 A program címe: A fogyatékkal élők társadalmi integrációja, annak megvalósulása 
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 A program témája: Fogyatékos ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás területén dolgozó szakemberek 

továbbképzése, együttműködésük erősítése, egységes szakmai szemléletmód kiala-
kítása a gyakorlatban, a szakemberek mentális egészségének védelme. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 32 óra 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kocsmár Zoltánné, 92/320-879, 30/245-3064 
 A program engedélyszáma: T-20-098/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

627.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Otthon 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0105-03 
 A program címe: Korszerű gerontológiai ismeretek alkalmazása a szociális gondozás során 
 A program témája: A szociális ellátás során leggyakrabban tapasztalható időskori betegségek okainak, 

tüneteinek, szövődményeinek és az ezzel kapcsolatos feladatoknak a megismerte-
tése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 35 óra 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 16 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koller Csilla, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: T-20-129/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

628.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthona 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0105-03 
 A program címe: Korszerű betegmozgatási technika bevezetése a szociális alap- és szakellátásban 
 A program témája: A házi gondozásban, valamint a szakellátásban dolgozó szakemberek részére olyan 

szakszerű betegmozgatási forma elsajátítása a cél, mely egyszerre védi a dolgozó 
és az ellátott egészségét. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 40 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 25 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koller Csilla, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: T-20-092/2004 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai személyiségfejlesztés 

629.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 A program címe: „Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt…” - Szakmai személyiségfejlesztés 
a szociális szférában tevékenykedő szakemberek részére 

 A program témája: A szakmai személyiségfejlesztés célja az önismeret fejlesztése, a mentális egészség 
megőrzésének módjainak megismerése, a konfliktuskezelési technikák megisme-
rése, a segítő szerepre való felkészítés, továbbá a személyes és a szakmai 
kommunikáció tudatos használata és tökéletesítése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. második, negyedik negyedév 
 A program időtartama: 60 óra 
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 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 24 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koller Csilla, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: S-20-034/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

630.  A programot indító megnevezése: 
 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 A program címe: Asszertivitás - kommunikáció, konfliktuskezelés 
 A program témája: A szociális területen dolgozó szakembereknek segítséget adni önmaguk mélyebb 

megismeréséhez, érzéseik, gondolataik hatékonyabb kifejezéséhez. A segítő kommu-
nikációs és konfliktuskezelési készségeinek és személyes hatékonyságának fej-
lesztése. 

 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: igény szerint 
 A program időtartama: 40 óra 
 A program indításának helyszíne: Dötk 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551 
 A program engedélyszáma: S-20-065/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2009. december 31. 

631.  A programot indító megnevezése: 
 

VARIABILÍTÁS Kulturális és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság 
8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 26. 

 A program címe: Coaching: a vezető edzése Továbbképzés a szociális szféra vezetői számára 
 A program témája: A vezetői munkának cél-, megoldás és eredményorientált kísérése, személyes 

edzés. 
 A program célcsoportja: munkakör megkülönböztetése nem szükséges 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 25 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. február, április, szeptember 
 A program időtartama: 30 óra 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 30 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Borbélyné dr. Török Mária, 92/316-418, 20/250-1327 
 A program engedélyszáma: S-20-107/2005 
 A minősítés érvényes: 

 
2008. december 31. 

Szakmai tanácskozás 

632.  A programot indító megnevezése: 
 

Egyesített Bölcsőde 
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a. 

 A program címe: Család, bölcsőde együtt - egymáshoz közelebb 
 A program témája: A bölcsődei szakemberek tapasztalatcseréje a család és az intézményes nevelés 

időszerű kérdéseiről. 
 A program célcsoportja: csecsemő és gyermekgondozónő, bölcsődei szakgondozónő, csecsemő és kis-

gyermek nevelő, gondozó 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. május 4. 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Nagykanizsa, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 1 600 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Torma Lászlóné, 93/516-880 
 A program engedélyszáma: K-20-017/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

633.  A programot indító megnevezése: 
 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

 A program címe: Útkeresés - Modellek a gyermekvédelmi és ifjúsági munkában 
 A program témája: Külföldi és hazai - régiós, megyei és helyi - gyermek- és ifjúságvédelmi modellek 

bemutatása. A jövőbeni adaptáció lehetőségei. 
 A program célcsoportja: gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 5 pont 



 
 
 
 
1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 359 
 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április 
 A program időtartama: 5 előadás 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 0 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Gyarmatiné Kovács Szilvia, 92/312-034, 92/348-551 
 A program engedélyszáma: K-20-047/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

Szakmai műhely 

634.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 A program címe: Szakmai műhely a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban tevékenykedő szociális 
szakemberek számára 

 A program témája: A házi gondozásban dolgozó személyes gondoskodást végző szakemberek munkájának 
továbbfejlesztése a feladatellátás során felmerülő nehézségek közös megoldása. 

 A program célcsoportja: szociális segítő, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 15 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 7 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Kondákor Klaudia, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: M-20-011/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

635.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 A program címe: Az idősellátás területén dolgozó szociális, mentálhigiénés munkatársak szakmai 
továbbfejlesztése 

 A program témája: Az idős személyekkel foglalkozó mentálhigiénés szakemberek közös tapasztalatcseréje, 
szakmai együttműködése az egységes szakmai gyakorlat kialakítása érdekében. 

 A program célcsoportja: mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 10 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. április, október 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 7 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koller Csilla, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: M-20-022/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

636.  A programot indító megnevezése: 
 

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon 
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2. 

 A program címe: Szakmai műhely a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményekben 
ápolási-gondozási feladatokat ellátó szakemberek részére 

 A program témája: A bentlakásos intézményekben ápoló, szociális gondozó munkakörben dolgozó 
szakemberek szakmai továbbfejlesztése, egységes gyakorlat kialakítása, ápolási 
protokollok készítése. 

 A program célcsoportja: ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló 
 A szerezhető továbbképzési pontérték: 18 pont 
 Az indítás tervezett időpontja: 2007. március, szeptember 
 A program időtartama: 6 fórum 
 A program indításának helyszíne: Zalaegerszeg, Zala megye 
 A résztvevő által befizetendő összeg: 6 000 Ft 
 A szervező neve, telefonszáma: Koller Csilla, 92/599-445 
 A program engedélyszáma: M-20-029/2006 
 A minősítés érvényes: 

 
2007. december 31. 

 
 



K ö z  l e  m é n y

az Or szá gos Kép zé si Jegy zék szo ci á lis szol gál ta tá sok szak ma cso port já ban sze rep lõ szak ké pe sí té sek 
Or szá gos Szak mai Szak ér tõi és Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ké rõl

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-ának g) be kez dé sében, va la mint a 31/2004. (XI. 13.) OM ren de let 4. §-ában fog lal tak ra te kin tet tel - a szo ci á lis
szol gál ta tá sok szak ma cso port te rü le tén a szak mai el len õr zés ben való köz re mû kö dés re és más szak ér tõi te vé keny ség re jo go sult szak ér tõ ket az 1. sz. mel lék let,
a szak mai vizs ga el nö ki te en dõk el lá tá sá val meg bíz ha tó vizs ga el nö kö ket a 2. sz. mel lék let tar tal maz za. 

Bu da pest, 2007. ja nu ár 

1. számú mel lék let

A Szo ci á lis szol gál ta tá sok szak ma cso port hoz tar to zó szak ké pe sí té sek
ORSZÁGOS SZAKMAI SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉKE

Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Baj záth né Ko már Má ria szo ci á lis szer ve zõ,
szo ci o ló gus,
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Pes ter zsé bet Ön kor mány za tá nak
Gon do zá si Köz pont ja

1201 Bu da pest Nagy Gyõ ri 
Ist ván u. 29-31/a.

Ben cze Éva pe da gó gus,
men tál hi gi é ni kus

szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Pest Me gyei Te rü le ti
Gyer mek vé del mi Szak szol gá lat

1149 Bu da pest Fo ga ra si u. 26.

Dió sze gi La jos né pe da gó gus-nép mû ve lõ,
szo ci á lis mun kás

szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Eger Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la

3300 Eger Dobó Ist vár tér 2.

Glo wacz Mik lós né szo ci á lis mun kás,
vé dõ nõ,
eü. szak ok ta tó

szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Bó kay Já nos Hu mán
Két tan nyel vû Szak kö zép is ko la 
és Gim ná zi um

1086 Bu da pest Cso bánc u. 1.

Hor váth né 
Dr. Szöl lõ si Ilo na

pe da gó gus szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Pé csi Tu do mány egye tem
Egész ség tu do má nyi Kar
Szom bat he lyi Kép zé si köz pont

9700 Szom bat hely Jó kai u. 14.

Kis-Bacs kó Er zsé bet szo ci ál po li ti kus,
vé dõ nõ,
szoc.pol. sza kig.szer ve zõ

szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Nem ze ti Csa lád- 
és Szo ci ál po li ti kai In té zet 
Kép zé si Köz pont ja

3100 Sal gó tar ján Kos suth u. 8.

dr. Mik li Éva pe da gó gus szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ,
cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó
böl csõ dei szak gon do zó

Pé csi Szo ci á lis és Egész ség ügyi
Szak kép zõ Is ko la

7623 Pécs Má ria u. 5-7.

Rot ten ba cher Ádám szo ci á lis mun kás szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Szo ci á lis Köz pont 7100 Szek szárd Mé rey út 33-37.

dr. Szé csi né 
Do mon kos Er zsé bet

szo ci á lis szer ve zõ
szo ci á lis me ne dzser
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Õszi Nap fény Idõ sek Ott ho na 2870 Kis bér Deák F. u. 69.

Szom bat he lyi né 
dr. Nyit rai Ág nes

pe da gó gus szo ci á lis szol gál ta tá sok
szak ma cso port

Apor Vil mos Katoli kus Fõ is ko la 2600 Vác Kons tan tin tér 1-5.
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2. szá mú melléklet

A Szo ci á lis szol gál ta tá sok szak ma cso port hoz tar to zó szak ké pe sí té sek
ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKE*

* Akik 2005. má jus 24-ig be zá ró lag ke rül tek a név jegy zék re - szak ér tõi iga zol vá nyuk le jár tá ig - szak ér tõi fel ada to kat is el lát hat nak.

Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Al má si Ka ta lin szo ci ál po li ti kus,
mû ve lõ dés szer ve zõ
pedagógus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Dan kó Pis ta Szak kép zõ 
és Gim ná zi um

4235 Biri Mezõ Imre u. 21.

Al má sy Ju dit szo ci o ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

ELTE TÁTK ÁSZM  1111  Bu da pest Páz mány Pé ter sé tány 1/A.

Ba bol csay Sán dor né szo ci á lis szer ve zõ,
pszi cho pe da gó gus

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Cse pe li Gon do zá si Köz pont 1212 Bu da pest Völgy u. 82.

Ba gyinsz ki Zol tán né szo ci á lis szer ve zõ
egész ség fejl.
ment el hi gi é ni kus
szakember

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
men tál hi gi é nés
asszisz tens

Fõ vá ro si Ön kor mány zat 
Idõ sek Ott ho na

5700 Gyu la Vér ta núk útja 1-5.

Baj záth né Ko már Má ria szo ci á lis  szer ve zõ,
szo ci o ló gus-
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Pes ter zsé bet Ön kor mány za tá nak
Gon do zá si Központja

1201 Bu da pest Nagy Gyõ ri 
Ist ván u. 29-31/a.

dr. Ba log Mik lós né pszi cho pe da gó gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

nyug dí jas 1162 Bu da pest Vi o la u. 32/a.

Bán föl di György né szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

GEROGONDEX BT. 
Er dei Fe nyõ Gon do zó ház

2213 Mo no ri er dõ Pf. 5.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Bar ba i né Bér ci Klá ra ne ve lés tan, is ko lai
gya kor lat (gon do zás tan)

cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó
böl csõ dei szak gon do zó

Veszp rém MJV 
Egye sí tett Böl csõ dék

8200 Veszp rém Csap lár Já nos u. 13.

dr. Bár dos Kata pszi cho ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Te réz vá ro si 
Csa lád se gí tõ Szol gá lat

1061 Bu da pest He ge dû u. 7.

dr. Bar tal Anna Má ria szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Páz mány Pé ter 
Ka to li kus Egye tem

2087 Pi lis csa ba Egye tem u. 1.

Bart há né dr. Kmetty Éva pszi cho ló gus,
ment al hi gi é ni kus,
pe da gó gus

szo ci á lis asszisz tens DMJV Re gi o ná lis Csa lád se gí tõ 
és Me gyei Gyer mek jó lé ti
Mód szer ta ni Központ

4026 Deb re cen Mes ter u. 1.

Be cse i né dr. Kiss Er zsé bet pe da gó gus,
men tál hi gi é nés szak em ber

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
men tál hi gi é nés
asszisztens

Bács-Kis kun Me gyei
Ön kor mány zat Gar bai Sán dor
Szak kép zõ Is ko lá ja 
és Kollégiuma

6400 Kis kun ha las Ka zin czy u. 5.

Bé ké si Ti bor né szo ci á lis mun kás,
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

DMJV Pol gár mes te ri Hi va tal 4024 Deb re cen Piac u. 20.

Ben cze Éva óvo da pe da gó gus,
fa ci li tá tor,
men tal hi gi é nés szakember

ne ve lõ szü lõ
szo ci á lis, gyer mek 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Pest Me gyei Te rü le ti
Gyer mek vé del mi Szak szol gá lat

1149 Bu da pest Fo ga ra si u. 26.

Be ré nyi And rás pszi cho ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
men tál hi gi é nés
asszisztens

Deb re ce ni Egye tem 4010 Deb re cen Egye tem tér 1.

Bog nár Gyön gyi szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Petz Ala dár Me gyei 
Ok ta tó Kór ház 

9023  Gyõr Vas vá ri Pál u. 2-4.

Bor bély Zsu zsan na igaz ga tás-szer ve zõ,
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Szo ci á lis 
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

1054 Bu da pest Al kot mány u. 3.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Bo ros Gye vi La jos né szo ci á lis mun kás,
men tál hi gi é ni kus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Pla tán Szo ci á lis Ala pít vány
Idõ sek Ott ho na

7191 Hõ gyész  Ady End re u. 4.

Bucz kó Róza gyógy pe da gó gus,
men tál hi gi é nés szak em ber

szo ci á lis asszisz tens SZCSM Esz ter go mi
Gyer mek ott ho na

2500 Esz ter gom Bu dai Nagy An tal u. 40.

dr. Cse re i né Ár gye lán Anna pe da gó gus,
egész ség fejl.
men tál hi gi é ni kus
szakember

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Csa lád se gí tõ 
és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat

5600 Bé kés csa ba Sza bad ság tér 11-17.

Cser nai Fe renc né szo ci á lis szer ve zõ,
szak igaz ga tás-szer ve zõ
(szo ci ál po li ti ka)

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény 3980 Sá to ral ja új hely Kö ves hegy u. 20.

Cser náth né Ká rán di Er zsé bet vé dõ nõ
szoc. pol. sza kig. szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

Fa ze kas Gá bor Idõ sek Ott ho na 4220 Haj dú bö ször mény Do ro gi u. 91.

Csiz más At ti lá né szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

Ma gyar or szá gi Zsi dó 
Szo ci á lis Se gély Ala pít vány

1075 Bu da pest Síp u. 12.

Csol ti Il di kó szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Bu da vá ri Ön kor mány zat
Egye sí tett Gon do zá si Központja

1013 Bu da pest At ti la u. 8.

Csúz né Ba ra nyi Ro zá lia vé dõ nõ,
szo ci á lis me ne dzser

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény 5100 Jász be rény Hat va ni út 35.

Deák Sán dor szo ci ál po li ti kus
igaz ga tás szer ve zõ

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Szol nok Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal

5000 Szol nok Kos suth tér 9.

De ák né Orosz Zsu zsan na szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat, Gon do zá si Köz pont,
Abony

2740 Abony Köz tár sa ság u.2.

De me ter Jó zsef né pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó

Szen tá gont hai Já nos
Egész ség ügyi Szak kép zõ Iskola

1087 Bu da pest Köny ves Kál mán krt. 84.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

De zsõ Jó zsef igaz ga tás-szer ve zõ,
gyógy pe da gó gus

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Fej ér Me gyei Ápo ló-Gon do zó
Ott hon Gánt

8082 Gánt-Bá nya te lep  

Dió Zol tán szo ci á lis mun kás szo ci á lis asszisz tens Hu mán Fej lesz tõk Kol lé gi u ma 4025 Deb re cen Tö rök Bál int u. 4.
dr. Do bos né Vö rös Ele o nó ra pe da gó gus

gyógy pe da gó gus
szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Mis kol ci 
Gyer mek vé del mi Köz pont

3515 Mis kolc Egye tem u. 1.

dr. Do hány Lász ló And rás jo gász,
igaz ga tás-szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont 4200 Haj dú szo bosz ló Kos suth u. 15.

Du dák La jos szak igaz ga tás-szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

So mogy Me gyei Ön kor mány zat 7401 Ka pos vár Cso ko nai u. 3.

Er dõs Ju dit szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat

4400 Nyír egy há za Sar kan tyú út 30-36.

Erõss An tal né men tál hi gi é nés szak em ber,
eü. szak ok ta tó

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
men tál hi gi é nés
asszisz tens

Oros há zi O.V.Ö. Zöld fa ut cai
Böl csõ de

5900 Oros há za Zöld fa u. 8-10.

Fa ra gó Ró zsa szo ci á lis szer ve zõ,
szp. szak igaz ga tás szer ve zõ

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Fó kusz Szo ci á lis Szol gá lat 2483 Gár dony Gár do nyi G. u. 2.

Far kas Ág nes pe da gó gus
ment al hi gi é ni kus

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

DMJV Gyer mek vé del mi
In téz mé nye

4032 Deb re cen Bö ször mé nyi út 68.

Far kas Má ria Ma ri ann in té zet ve ze tõ,
szo ci á lis me ne dzser,
hu mán szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

HMÖ Idõ sek 
és Moz gás fo gya té ko sok Ott ho na

3360 He ves Fõ út 63.

Fe hér Já nos né szo ci á lis szer ve zõ,
szo ci á lis me ne dzser,
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény 7200 Dom bó vár Arany Já nos tér 2.

Fe igl Ág nes vé dõ nõ,
eü. szak ok ta tó

cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó

Egész ség ügyi Szak kép zõ 
és To vább kép zõ In té zet

1085 Bu da pest Ho ránsz ky u. 15.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Fe ke te Ár pád szo ci á lis szer ve zõ
hu mán szer ve zõ

men tál hi gi é nés
asszisz tens

Sa va ria Nett-Pack Kft. 9700 Szom bat hely Rumi út 142.

Fe ren czi Ist ván né pe da gó gus,
men tál hi gi é nés szak em ber

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Gyu la Vá ros Ön kor mány za ta
Csa lád se gí tõ Köz pont 
és Gyer mek jó lé ti Szolgálat

5700 Gyu la Haj nal u. 3.

Fe ren czi né Ke re zsi Ele o nó ra gyógy pe da gó gus szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Kál lay Ru dolf Szak is ko la 4320 Nagy kál ló Kos suth u. 8.

Fo dor Ottó szo ci o ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za ta 
Õszi Nap su gár Otthona

3526 Mis kolc Szent pé te ri kapu 101.

Futó Kál mán szo ci ál po li ti kus
dip lo más ápoló

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Szép ko rú ak Háza Szo ci á lis
Szol gál ta tó Köz hasz nú Társaság

3526 Mis kolc Eper je si u. 5.

Ga lam bos Pál szo ci o ló gus,
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens Rá kos ke reszt úri Csa lád se gí tõ
Köz pont

1173 Bu da pest Új lak u. 106.

Ga rai Gá bor né gyógy pe da gó gus böl csõ dei szak gon do zó Bu da pest II. ke rü le ti
Ön kor mány zat
Egye sí tett Böl csõ dék

1026 Bu da pest Pa sa ré ti út 41.

Ga zsi Csa ba At ti la gyógy pe da gó gus,
szoc. igaz ga tás szer ve zõ

szo ci á lis asszisz tens Csa lád se gí tõ Köz pont 2225 Üllõ Pes ti u. 98.

Gel lén Imre szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

DERMÁK De recs kei
Men tál hi gi é n
és és Ápo lá si Köz pont Kht. 

4130 De recs ke Mor gó Ta nya 1.

Glo wacz Mik lós né szo ci á lis mun kás,
vé dõ nõ,
eü. szak ok ta tó

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

Bó kay Já nos Hu mán
Két tan nyel vû Szak kö zép is ko la 
és Gimnázium

1086 Bu da pest Cso bánc u. 1.

Gu lyás-Ol dal Ta más né vé dõ nõ,
egész ség ügyi szak ok ta tó

cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó

Bu gát Pál Egész ség ügyi 
és Kör nye zet vé del mi Szak kép zõ
Intézet

8000 Szé kes fe hér vár Gyü mölcs u. 15.

Gyír kis Ág nes gyógy pe da gó gus böl csõ dei szak gon do zó Szo ci ál po li ti kai 
és Mun ka ügyi In té zet

1134 Bu da pest Tü zér u. 33-35.

dr. Györ gyi La jos szo ci ál po li ti kus szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Ön kor mány za ti Hi va tal 

5001 Szol nok Kos suth L. u. 2.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Gyu ri czá né Bot ka Emõ ke pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek ne ve lõ-
gon do zó,
cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó,
böl csõ dei szakgondozó

Sze ged MJV 
Ön kor mány zat Böl csõ déi 
Mód szer ta ni Böl csõ de
„Dél-al föl di Re gi o ná lis
Mód szer ta ni Bölcsõde”

6723 Sze ged Agya gos u. 40.

Gyur kó Pál szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Rend õr tisz ti Fõ is ko la 
Ren dé sze ti Ve ze tõ kép zõ,
To vább kép zõ és Ku ta tó Intézete

2094 Nagy ko vá csi Nagy ko vá csi út 3.

Hall ga tó Éva pe da gó gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

vál lal ko zó 4029 Deb re cen Csa pó u. 88. VIII/24.

Ha rasz ti Ist ván okl. mér nök ta nár ne ve lõ szü lõ Szo ci ál po li ti kai 
és Mun ka ügyi In té zet

1134 Bu da pest Tü zér u. 33-35.

Har ma tos Ibo lya Pi ros ka szo ci á lis szer ve zõ,
szo ci á lis munkás

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Csong rád Me gyei Ön kor mány zat
Arany szi get Ott ho na

6640  Csong rád Gyöngy vi rág u. 7-9.

Her czog Ta más szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

He ves Me gyei Ön kor mány zat
Fo gya té ko sok Ott ho na 
és Re ha bi li tá ci ós Intézete

3399 An dor nak tá lya Rá kó czi u. 289.

Ho lecz Ist ván né szo ci á lis mun kás szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

„ÉLETFA” 
Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont

3123 Ce red Kos suth út 51.

Hor váth Izi dor né szo ci ál po li ti kus szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

PTE Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar
Szom bat he lyi Kép zé si Köz pont
Szo ci á lis Mun kás Kép zõ In té zet
Ál ta lá nos Szo ci á lis Munkás Szak

9700 Szom bat hely Jó kai u. 14.

dr. Hor váth Lász ló pe da gó gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

DE Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar 
Szo ci á lis Mun ka Tanszék

4400 Nyír egy há za Sós tói u. 2-4.

Hor váth né Kar dos Anna szo ci á lis szer ve zõ,
eü. me ne dzser

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Aká cos Ud var Gon do zó 
és Szol gál ta tó Köz pont

1073 Bu da pest Akác fa u. 61.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Hor váth né Dr. Szöl lõ si Ilo na pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek ne ve lõ-
gon do zó

Pé csi Tu do mány egye tem
Egész ség tu do má nyi Kar
Szom bat he lyi Kép zé si központ

9700 Szom bat hely Jó kai u. 14.

Ipacs Pi ros ka szo ci á lis szer ve zõ,
hu mán szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény 2100 Gö döl lõ Ady E. sé tány 56.

dr. Je szensz ky né 
Gal lai Gab ri el la 

szo ci o ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
men tál hi gi é nés
asszisztens

Móra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 1162 Bu da pest Ida u. 110.

Jó dal né Mol nár Mag dol na nép mû ve lõ-könyv tá ros,
egész ség fejl.
men tál hi gi é ni kus
szakember

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ                                 
men tál hi gi é nés
asszisztens

Oros há za Vá ro si 
Ön kor mány zat Kór há za

5900 Oros há za Könd u. 59.

Jo hann End ré né szo ci á lis mun kás szo ci á lis asszisz tens Csa lád se gí tõ Köz pont
Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta

8600 Sió fok Batt hy ány u. 46.

Ká dár Mag dol na szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um

1054 Bu da pest Al kot mány u. 3.

dr. Ka rá dy György né szo ci o ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Sem mel we is Egye tem Ba las sa
Já nos Kol lé gi u ma

1083 Bu da pest Tömõ u. 35-41.

Ká ro lyi né Kó czán Ka ta lin szo ci ál po li ti kus szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

PTE Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar
Szom bat he lyi Kép zé si Köz pont
Szo ci á lis Mun kás Kép zõ In té zet
Ál ta lá nos Szo ci á lis Munkás Szak

9700  Szom bat hely Jó kai u. 14.

dr. Ka szás Gi zel la pszi cho ló gus men tál hi gi é nés
asszisz tens

Csa lád se gí tõ Köz pont és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat

8800 Nagy ka ni zsa Zrí nyi u. 51.

dr. Ke resz tes Ta más jo gász,
szer ve zõ-ve ze tõ
szak köz gaz dász

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat
Kas tély park Mód szer ta ni Otthon

7833 Gör csöny Hárs fa u. 6.

Ker tész Er zsé bet szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

JOINT Bál int Zsi dó 
Kö zös sé gi Ház

1065 Bu da pest Ré vay u. 16.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Kis-Bacs kó Er zsé bet szo ci ál po li ti kus,
vé dõ nõ,
szoc. pol. sza kig. szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si In té zet
Kép zés szer ve zé si Központ 

3100 Sal gó tar ján Má jus 1. út 54.

Kiss né Fa ze kas Ibo lya pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek ne ve lõ-
gon do zó,
cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó,
böl csõ dei szakgondozó

Sze ged MJV Ön kor mány zat
Böl csõ déi 
Mód szer ta ni Böl csõ de
„Dél-al föl di Re gi o ná lis
Mód szer ta ni Bölcsõde”

6724 Sze ged Pá ri zsi krt. 27.

Klacs mann Do rottya szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens Pest Me gyei Te rü le ti
Gyer mek vé del mi Szol gá lat 
és In téz mé nyei

1125 Bu da pest Szar vas Gá bor út 20.

Ko csis Emí lia Jú li an na szo ci ál po li ti kus,
pe da gó gus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si In té zet
Kép zés szer ve zé si Központ 

3100 Sal gó tar ján Kos suth út 8.

Ko csis Er zsé bet szo ci ál po li ti kus,
pe da gó gus,
szu per vi zor

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

PTE Illyés Gyu la Fõ is ko lai Kar
Szo ci á lis Mun kás kép zõ Szak

7100 Szek szárd Szent Ist ván tér 15-17.

Ko má ro mi And rás né pe da gó gus,
szo ci o ló gus,
nép mû ve lõ,
védõnõ

cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó

Bol dog Gi zel la Kol lé gi um 2087 Pi lis csa ba Má tyás kir. u. 44.

Král né Sza bó Pi ros ka gyógy pe da gó gus ne ve lõ szü lõ egyé ni vál lal ko zó 1024 Bu da pest Ró mer Fló ris u. 34.
dr. Ku rucz Bé lá né eü. szak ok ta tó,

szo ci ál po li ti kus
szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Di e nes Lász ló Gim ná zi um 
és Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la

4027 Deb re cen Tho mas Mann u. 16.

Laj tai Zsolt né szo ci ál pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó
böl csõ dei szak gon do zó

Pécs Me gyei Jogú Vá ros
Ön kor mány za tá nak
Kis gyer mek Szo ci á lis
In téz mé nyek Igazgatósága

7624 Pécs Bu dai Nagy An tal u. 3.

Li ge ti An dor né szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Pécs MJV Ön kor mány za tá nak
Ti már ut cai Idõ sek Ott ho na

7621 Pécs Ti már u. 5.

Ma ros Lász ló né vé dõ nõ,
szak igaz ga tás-szer ve zõ,
szo ci á lis me ne dzser

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Arany ott hon Köz hasz nú Tár sa ság 3235 Mát ra szen tim re Eöt vös út 1-3.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

dr. Má tay Ka ta lin or vos cse cse m- és
kis gyer mek gon do zó

nyug dí jas 8096 Su ko ró Lan kás u. 10.

dr. Mik li Éva pe da gó gus szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ,
cse cse mõ- 
és kis gyer mek ne ve lõ-
gon do zó
cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó
bölcsõdei szakgondozó

Pé csi Szo ci á lis 
és Egész ség ügyi Szak kép zõ Iskola

7623 Pécs Má ria u. 5-7.

Mol nár Lász ló gyógy pe da gó gus,
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens
ne ve lõ szü lõ
szo ci á lis, gyer mek 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat
Te rü le ti Gyer mek vé del mi
Szak szol gá la ta

1081 Bu da pest Al föl di u. 9-13.

Mol nár né 
Dr. Sza bó Ju li an na

or vos,
szo ci á lis me ne dzser

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó és
szervezõ

Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény 5000 Szol nok Kaán K. u. 20.

dr. Mra mu rácz Éva or vos böl csõ dei szak gon do zó Or szá gos 
Gyer mek egy ész ség ügyi In té zet

1113 Bu da pest Dió sze gi út 64.

Mu ha ri Ist ván né szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Szo ci á lis In té zet
Klub-Gon do zó ház

5100 Jász be rény Fa is ko la u. 3.

dr. Mu ra kö zi né 
Da ró czi Csil la

szo ci o ló gus,
szo ci á lis szer ve zõ,

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek 
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Csa lád se gí tõ 
és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat

1225 Bu da pest Nagy té té nyi u. 276.

Nagy Ká roly né óvó nõ,
egész ség fej lesz tõ
ment al hi gi é ni kus

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Vá ro si Szo ci á lis Köz pont 4900 Fe hér gyar mat Tö mött vár u. 29-31.

Nagy né Tar já nyi Má ria Ju dit szo ci á lis szer ve zõ,
men tal hi gi é nés szak em ber,
szo ci á lis munkás

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Csa lád se gí tõ Szol gá lat, Mis kolc 3529 Mis kolc Bu dai J. u. 4.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

dr. Nagy né Var ga Ilo na szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
ESÉLY Szo ci á lis Köz ala pít vá nya 
Re gi o ná lis Szel le mi
Forrásközpont

5000 Szol nok Kos suth L. u. 2.

Nyer ges Ti bor szoc.mun kás,
nép mû ve lõ,
eü. me ne dzser

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
nevelõszülõ

Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat

3600 Ózd Pe tõ fi u. 10.

Ök rös Zol tán né ta ní tó,
szo ci á lis mun kás

szo ci á lis  asszisz tens DMJV Re gi o ná lis Csa lád se gí tõ 
és Me gyei Gyer mek jó lé ti
Mód szer ta ni Központ

4026 Deb re cen Mes ter u. 1.

Pál hal mi né 
Je szensz ky Má ria

pe da gó gus ne ve lõ szü lõ Bu da pest Fõ vá ro si Ön kor mány zat
Te rü le ti Gyer mek vé del mi
Szak szol gá la ta

1081 Bu da pest Al föl di u. 9-13.

Papp Gyõ zõ szo ci o ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Szek szár di MJV Ön kor mány za ta
Csa lád se gí tõ Központ

7100 Szek szárd Vö rös marty u. 5.

Papp né Sza bó Jan ka szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Vá ro si Gon do zá si Köz pont 5350 Ti sza fü red Baj csy-Zs. u. 50/a.

Pin tér-Tóth Ka ta lin pe da gó gus,
men tal hi gi é nés szak em ber

men tal hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si In té zet
Kép zés szer ve zé si Központ 

3100 Sal gó tar ján Kos suth u. 8.

Po hu bi Eri ka pe da gó gus
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Kos suth Zsu zsa Gim ná zi um,
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi um

3300 Eger Bem tá bor nok u. 3.

Pro kai Ju dit gyógy pe da gó gus,
óvó nõ

ne ve lõ szü lõ
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si In té zet
Kép zés szer ve zé si Központ 

3100 Sal gó tar ján Kos suth u. 8.

dr. Püs pö ki Gab ri el la or vos böl csõ dei szak gon do zó Pik ler In té zet 1022 Bu da pest Ló czy L. u. 3.

Rácz Ti bor né szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

KEMÖ Idõs ko rú ak Ott ho na 2890 Tata Fé nyes fa sor 2.

Réz mû ves Gab ri el la szo ci á lis mun kás szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

„iránytû” 
Ava si Szo ci á lis Szol gá lat

3524 Mis kolc Ha jós u. 1.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Rich ter Ist ván Mik lós ta nár,
szoc.sza kig. szer ve zõ

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

Pé cel Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hivatal

2119 Pé cel Kos suth tér 1.

Ró na i né Fa lu si Má ria egész ség ügyi szak ok ta tó,
men tál hi gi é nés szak em ber

cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó
böl csõ dei szak gon do zó

Szo ci ál po li ti kai 
és Mun ka ügyi  In té zet

1134 Bu da pest Tü zér u. 33-35.

Rot ten ba cher Ádám szo ci á lis mun kás szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Szo ci á lis Köz pont 7100 Szek szárd Mé rey út 33-37.

Ró zsa Ju dit pszi cho ló gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó
böl csõ dei szak gon do zó

Szo ci ál po li ti kai 
és Mun ka ügyi  In té zet

1134 Bu da pest Tü zér u. 33-35.

Saj gál Ró zsa szo ci o ló gus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Fõ vá ro si Szo ci á lis For rás köz pont 1052 Bu da pest Vá ros ház u. 9-11.

Stróbl Má ria pe da gó gus, 
vé dõ nõ

cse cse mõ- 
és kis gyer mek ne ve lõ-
gon do zó,
cse cse mõ 
és kis gyer mek gon do zó,
böl csõ dei szakgondozó

Szo ci ál po li ti kai 
és Mun ka ügyi  In té zet

1134 Bu da pest Tü zér u. 33-35.

dr. Sütõ Te réz szo ci ál pe da gó gus szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

nyug dí jas, egyé ni vál lal ko zó 9400 Sop ron Kert vá ro si u. 14.

Sza bó Já nos szo ci o ló gus,
szo ci ál po li ti kus,
szo ci á lis szervezõ

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisz tens
szo ci á lis, gyer mek- 
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Re gi o ná lis Csa lád se gí tõ 
és Me gyei Gyer mek jó lé ti
Mód szer ta ni CsSK

7401 Ka pos vár Ez red év u. 22.

dr. Sza bó Pé ter or vos szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

TMÖ Fo gya té ko sok Ott ho na 
és Re ha bi li tá ci ós Intézménye

7100 Szek szárd Pa lán ki út 3.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Sza bó né Ada mik Ka ta lin szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Vá ro si Gon do zá si Köz pont 5350 Ti sza fü red Baj csy u. 50/a

Sza bó né Ko mo lai Ida pe da gó gus
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Sz.-Sz.-B. M. Önk.
Gyer mek vé del mi Köz pont ja

4561 Bak ta ló ránt há za Vas út út 2.

Sza lai Jó zsef szo ci á lis szer ve zõ,
szak igaz ga tás-szer ve zõ,
szo ci á lis menedzser

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Veszp rém Me gyei 
Ön kor mány zat Idõ sek Ott ho na

9532 Kül sõ vat Béri Ba logh Ádám u. 1.

Sza lay Gyu la György szo ci á lis mun kás
pe da gó gus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Be teg jo gi, El lá tott jo gi 
és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány

1054 Bu da pest Aka dé mia u. 3.

Sza ló ki Mik lós szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ

J.-N.-SZ. M-i Pszi chi át ri ai 
és Szen ve dély be te gek Ott ho na 
és Re ha bi li tá ci ós Intézet

5052 Új szász Abo nyi út 1.

Szál te le ki Jó zsef né pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek gon do zó

Szen tá gont hai Já nos
Egész ség ügyi Szak kép zõ Iskola

1087 Bu da pest Köny ves Kál mán krt. 84.

Szat má ri An tal né szo ci á lis szer ve zõ,
szo ci á lis me ne dzser,
csa lád gon do zó,
men tál hi gi é nés szakember

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Ró mai Ka to li kus Egy há zi
Sze re tet szol gá lat Otthona

5100 Jász be rény Fe ren ce sek tere 1.

Sze ke res né dr. Mak ra Ibo lya köz gaz da
szoc. sza kig.szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Csong rád Me gyei 
Ön kor mány zat Hi va ta la

6741 Sze ged Rá kó czi tér 1.

Sze bel lé di Anna szo ci á lis mun kás szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
men tál hi gi é nés
asszisztens

Szen tes Vá ros 
Gon do zá si Köz pont ja

6600 Szen tes Kos suth krt. 10.

dr. Szent ka tol na y né 
dr. Do mon ko si Má ria

jo gász
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügy in té zõ

Te rü le ti Gyer mek vé del mi
Szak szol gá lat

3532 Mis kolc Ká roly u. 12.

Szi lá gyi Sán dor né szo ci ál po li ti kus
szo ci á lis munkás

ne ve lõ szü lõ SZ.-SZ.-B. Me gyei
Gyer mek vé del mi 
Szak szol gá la ti Intézet

4400 Nyír egy há za Sós tói u. 4.

Szol lár Zsu zsan na pe da gó gus ne ve lõ szü lõ Csong rád Me gyei 
Köz igaz ga tá si Hi va tal

6741 Sze ged Rá kó czi tér 1.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

Szom bat he lyi né 
dr. Nyit rai Ág nes Ani kó

pe da gó gus cse cse mõ- 
és kis gyer mek ne ve lõ-
gon do zó
cse cse mõ 
és kis gyer mek gon do zó,
böl csõ dei szakgondozó

Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la 2600 Vác Kons tan tin tér 1-5.

dr. Szü gyi né 
Ka ra zsi Mag dol na 

szo ci ál po li ti kus,
szo ci á lis szer ve zõ

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Tol na Me gyei Ön kor mány zat
Hu mán Osz tá lya

7100 Szek szárd Szent Ist ván tér 11-13.

Ta kács Imre pe da gó gus,
szo ci o ló gus

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ                                 
men tál hi gi é nés
asszisztens

Sup port Ala pít vány Csa lád se gí tõ
és Gyer mek jó lé ti Szolgálat

2144 Ke re pes Vas út u. 42.

Ta más Bé lá né szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

Bé kés csa bai Re gi o ná lis
Mun ka erõ fej lesz tõ 
és Kép zõ Központ

5600 Bé kés csa ba Két egy há zi u. 1.

dr. Ta ma si Mi hály né pe da gó gus szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Kos suth Zsu zsan na Gim ná zi um,
Egész ség ügyi Szak kö zép- 
és Szak kép zõ Iskola

6722 Sze ged Kál vá ria sgt. 1.

Tár no ki Er zsé bet gyógy pe da gó gus böl csõ dei szak gon do zó Bu da pest III. ke rü le ti
Ön kor mány zat Egye sí tett
Böl csõ dék Mód szer ta ni Bölcsõde

1033 Bu da pest Szé rüs kert u. 35.

Tóth Anna vé dõ nõ
szo ci o ló gus
hu mán me ne dzser

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápoló

Te rü le ti Gon do zó szol gá lat 3533 Mi solc Ka bar u. 4.

Tóth Er zsé bet dip lo más ápo ló
egész ség ügyi
szak me ne dzser
szo ci ál po li ti kus

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

HMÖ Dr. Sze gõ Imre Idõ sek 
és Moz gás fo gya té ko sok Ott ho na

3360 He ves Fõ u. 63.

dr. Tõke Ala jos jo gász szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Zala Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal 

8900 Za la eger szeg Kosz to lá nyi tér 6.
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Név Is ko lai vég zett ség/szak te rü let Szak ké pe sí tés Mun ka hely Cím

 dr. Tö rök Ju dit or vos,
szo ci o ló gus
szo ci ál po li ti kus,
szo ci á lis munkás

szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

SZTE 
Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar 
Szo ci á lis Mun ka 
és Szo ci ál po li ti ka Tanszék

6726 Sze ged Bal fa sor 39-45.

dr. Var ga Gá bor pszi chi á ter szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
men tál hi gi é nés
asszisztens

Petz Ala dár Me gyei Kór ház 9002  Gyõr Zrí nyi u.  13.

Vass Pé ter szo ci ál po li ti kus szo ci á lis asszisz tens
szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek- 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Pol gár mes te ri Hi va tal 
Nép jó lé ti Osz tály

9700 Szom bat hely Kos suth u. 1-3.

Vas tag Ju dit szo ci á lis szer ve zõ szo ci á lis gon do zó 
és szer ve zõ
szo ci á lis, gyer mek 
és if jú ság vé del mi
ügyintézõ

Csa lád se gí tõ 
és Gyer mek jó lé ti  Szol gá lat

7773 Vil lány Deák Fe renc u. 48.

Ve zen di né Szar vas Ibo lya dip lo más ápo ló szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló
szo ci á lis gon do zó 
és szervezõ

DERMÁK 
De recs kei Men tál hi gi é nés 
és Ápo lá si köz pont 
Köz hasz nú Társaság

4130 De recs ke Mor gó ta nya 1.

Vigh né Ká ro lyi Ka ta lin ta nár,
ment al hi gi é ni kus,
szu per vi zor

szo ci á lis, gyer mek 
és if jú ság vé del mi
ügy in té zõ

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Ál ta lá nos Is ko la Di ák ott hon

5310 Kis új szál lás Baj csy u. 37.

dr. Vin cze Má ria or vos szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

„Gó lya fé szek Ott hon” 
J-.N.-Szol nok Me gyei
Fo gya té ko sok Otthona

5300 Kar cag Zöld fa u. 48.

Zsit vay Ka ta lin vé dõ nõ,
szak igaz ga tás-szer ve zõ,
sze mé lyi ség fej lesz tés

szo ci á lis gon do zó 
és ápo ló

Szi vár vány Szo ci á lis 
és Egész ség ügyi Szol gá lat

3000 Hat van Ba las si B. u. 14.
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A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal
k ö z  l e  m é  n y e

az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék ben sze rep lõ sze mé lyek rõl

Az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék rõl szó ló 211/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 12. §-ának (3) be -
kez dé se alap ján köz zé tesszük az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zé ket.

Az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék rõl szó ló 211/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 7. §-ának (1) be kez -
dé se sze rint a Név jegy zék be tör té nõ fel vé tel a 12. §-ának (3) be kez dé se sze rin ti elsõ köz zé té tel tõl szá mí tott öt évre szól. A Név -
jegy zék ben sze rep lõ szak ér tõk a Név jegy zék be való fel vé tel idõ pont já tól szá mí tott 5 évig jo go sul tak a meg je lölt szak -
terület(ek)en szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re.

ORSZÁGOS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉK

1. § (2) a) Idõs ko rú ak szo ci á lis el lá tá sa:

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 375

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Abo nyi Tün de Tel.: 37/345-566, 37/340-515 (mh.) - Szi vár vány Szo ci á lis és Egész ség ügyi Szol -
gá lat Te rü le ti és Idõs el lá tá si Osz tá lyá nak ve -
ze tõ je
- Mód szer ta ni In téz mény Forrásközpontja

2. Ádám Ta más né Tel.: 20/333-8820, 77/403-872 (mh.)
E-ma il: adam ne@emi tel net.hu,
pe li kankht@emi tel net.hu

 - Pe li kán Szo ci á lis és Egész ség ügyi Szol gál -
ta tó Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, Já nos hal ma
vá ros szo ci á lis el lá tá sa i nak irányítója

3. Ba gyinsz ki Zol tán né Tel.: 66/361-373 (mh.)
E-ma il: ba gyi@mail.glo bo net.hu

- Fõ vá ro si Ön kor mány zat Idõ sek Ott ho na ve -
ze tõ je, Gyu la 
- terep ta nár a Nyír egy há zi Fõ is ko lán; szo ci á lis
szak kép zé sek ben vizs ga el nök

4. Csep re gi Te réz Tel.: 30/231-8194, 29/530-150 (mh.) - a „HARMÓNIAK” Szo ci á lis Szol gál ta tó
Kht., Gyöm rõ ügy ve ze tõ je, szak mai igaz ga tó ja
- a kht. bent la ká sos in téz mé nye ket üze mel tet:
idõ sek, Alz he i mer-kór ban szen ve dõk, pszi -
chi át ri ai be te gek és fo gya ték kal élõk el lá tá sát
vég zik

5. Csiz ma zi á né Hu bert Má ria Tel.: 70/315-3681, 95/525-910 (mh.)
E-ma il: hma ria@cell ka bel.hu

- a cell dö möl ki Nép jó lé ti Szol gá lat igaz ga tó ja
te rep ta ná ri és jog vé del mi fel ada to kat is ellát

6. Csoó Lász ló né Tel.: 29/367-299 (mh.) - Ró mai Ka to li kus Sze re tet szol gá lat Öku me -
ni kus Ott ho na, Ka to li kus Szo ci á lis Mód szer -
ta ni Intézet igazgatója

7. Csõ ré né Põr Eszter Tel.: 30/994-7106, 89/313-268, 
89/310-186 (mh.), 89/511-240 (mh.)
E-ma il: eszi.igaz ga to@axe le ro.hu

- Pápa Vá ros Ön kor mány za ta Egye sí tett Szo -
ci á lis In téz mény mun ká ját irányítja

8. De mus Iván Tel.: 30/535-3674, 32/416-833 (mh.)
E-ma il: su med@is.hu, ivan.de mus@ncsszi.hu

- a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In -
té zet Kép zés szer ve zé si Köz pont (Sal gó tar ján) 
fõ igaz ga tó-he lyet te se
- a Nóg rád Me gyei Köz gyû lés Szo ci á lis Bi -
zott sá gá nak el nö ke
- szo ci á lis me ne dzser kép zés ben, valamint
szociális szakképzésekben tanít

9. Disz nós Má ria Tel.: 70/269-2560, 20/662-5919, 
37/322-845 (mh.)
E-ma il: disz nos ma ria@cit ro ma il.hu

- a ka rá cson di Idõs ko rú ak Szo ci á lis Ott ho na
ve ze tõ je
- ku ta tó mun kát vé gez a köz ség idõs ko rú la -
kos sá ga kö ré ben, rend sze res kap cso lat ban áll
más szo ci á lis in téz mé nyek kel, civil szer veze -
tekkel

10. Fe hér Já nos né Tel.: 74/466-225
E-ma il: arany szi get@axe le ro.hu

- a dom bó vá ri Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
igaz ga tó ja



Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

11. Fo dor Ottó Tel.: 20/935-8983, 46/506-708 (mh.)
E-ma il: igaz ga to@oszi nap su gar.axe le ro.net

- a mis kol ci Õszi Nap su gár Ott hon (komp lex
szo ci á lis in téz mény) ve ze tõ je
- a Ma gyar Vö rös ke reszt me gyei szer ve ze té nek
elnö ke

12. Forst hof fer Erzsébet Tel.: 89/351-001 (mh.)
E-ma il: Fju dit@mail.glo bo net.hu

- a pá pa ko vá csi Idõ sek Ott ho na igaz ga tó ja

13. Futó Kál mán Tel.: 70/333-7428, 49/548-060 (mh.) - a tisza új vá ro si Pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci á lis
és Egész ség ügyi osz tá lyá nak ve ze tõ je

14. Har ma tos Ibo lya Tel.: 30/996-2516, 63/484-664 (mh.)
E-ma il: har ma tos ibo lya@csong rad.hu

- a csong rá di Arany szi get Ott hon 
(me gyei mód szer ta ni idõ sek ott ho na) ve ze tõ je
- okta tá si szak ér tõ, szo ci á lis szak kép zé sek szak -
értõ je, vizs ga el nök
- fo gya té kos és pszi chi át ri ai in téz mé nyek ben
élõk szak ér tõi bi zott sá gát mû köd te ti, fo ko zott
ápo lást igény lõ sze mé lyek fe lül vizs gá la tát
irá nyít ja

15. Hor váth né Kar dos Anna Tel.: 20/957-6393, 1/342-9576 (mh.) - az „Aká cos Ud var” Szo ci á lis Szol gál ta tó
Központ veze tõ je Bu da pes ten, el lá tott jo gi kép -
viselõ
- az ELTE Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai
Fõ is ko lai Ka rán óra adó, több fel sõ ok ta tá si in -
téz mény te rep ta ná ra

16. Huj ber né Pej Márta Tel.: 30/311-0359, 25/505-751 (mh.) - Szo ci á lis Szol gá lat ve ze tõ je, Er csi (in teg rált
in téz mény) 
- a he lyi ön kor mány zat Szo ci á lis és Egész ség -
ügyi-, va la mint a Jogi, Ügy ren di és Eti kai
Bizottságának tagja

17. Ipacs Pi ros ka Tel.: 20/334-9342, 28/512-405 (mh.) - a gö döl lõi Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
ve ze tõ je
- nem zet kö zi kap cso la to kat épít

18. Jó nyer La jos né Tel.: 30/635-9496, 46/587-444 (mh.) - a B.-A.-Z. Me gyei Ön kor mány zat Idõ sek
Ápo ló-Gon do zó Ott ho na Mód szer ta ni In téz -
mény ve ze tõ je, Encs 
- részt vesz a szo ci á lis és gyám hi va tal el len õr -
zé se i ben

19. Kiss Györ gyi Tel.: 30/349-3558, 1/210-54-00 (mh.)
E-ma il: best.brid ge@axe le ro.hu

- fõis kolai ok ta tó a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ
Fõ is kolán jog sza bály-elõ ké szí tõ mun kát vé gez,
szol gál ta tás fej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá -
sá ban köz re mû kö dik
- a Hils cher Re zsõ Szo ci ál po li ti kai Egye sü let
tag ja

20. Kiss Mik lós né Tel.: 69/302-281, 69/302-289 (mh.) - a mo há csi Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
igaz ga tó ja, te rep ta nár
- a Ma gyar Vö rös ke reszt városi elnöke

21. Kiss né Sza bó Zsuzsan na Tel.: 30/915-8464, 42/479-714 (mh.) - Sós tói Szi vár vány Idõ sek Ott ho na ve ze tõ je,
Sós tó für dõ 
- a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szo ci á lis
In téz mé nyek Szak mai Egye sü le te me gyei el -
nöke

22. Mi ku lá si né Oláh Ág nes Tel.: 53/311-180 (mh.) - a ceg lé di Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény ve -
ze tõ je
- a SZIME ve ze tõ sé gi tagja

23. Mol nár né 
Dr. Sza bó Ju li an na

Tel.: 56/410-000 (mh.)
E-ma il: eszi ig fo@axe le ro.hu

- a szol no ki Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
igaz ga tó ja
- a Szol no ki Idõs ügyi Tanács tagja

24. Mül ler Ist ván né Tel.: 20/454-6650, 1/454-7066 (mh.),
1/454-7067 (mh.)
E-ma il: pan ni ka@c2.hu, dag@kszki.hu

- Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány zat 
De rûs Al kony Gon do zó ház ve ze tõ je
 - a Magyar Szo ci ál po li ti kai Tár sa ság, a Ma gyar
Ge ron to ló gi ai Tár sa ság, a SZIME ak tív tag ja

376 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

25. Nagy Fe renc né Tel.: 1/332-9935, 20/981-6037, 
1/268-0394 (mh), 1/268-0395 (mh.)
E-ma il: te gosz@mail.ex ter net.hu

- Te réz vá ro si Gon do zó Szol gá lat ve ze tõ je

- a SZIME ve ze tõ sé gi tag ja
- kül föl di és ha zai szo ci á lis in téz mé nyek ré -
szé re szak mai ta pasz ta lat cse ré ket szer vez

26. Nyit rai Ká roly né Tel.: 70/261-1742, 34/487-374 (mh.)
E-ma il: kemo@en ter net.hu

- Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Idõ sek Ott ho na, Tata, Mód szer ta ni Osz tály
alap el lá tá si szak re fe ren se

27. Papp né Sza bó Jan ka Tel.: 59/352-739, 30/395-7161, 
59/511-335 (mh.)
E-ma il: pla tan@en ter net.hu

- Vá ro si Gon do zá si Köz pont ve ze tõ je, Ti sza -
fü red 

28. Pes ti György né Tel.: 1/322-6609 (mh.) - Fõ vá ro si Ön kor mány zat Idõ sek Ott ho na ve -
ze tõ je, Bu da pest 

29. Pet rich Ist ván Tel.: 79/551-270, 30/961-2521, 
79/551-250 (mh.)
E-ma il: bbor sod@en ter net.hu

- „Õszi Nap fény” Idõs ko rú ak Ott ho na Mód -
szer ta ni In téz mény ve ze tõ je, Bács bor sód 

30. Rácz né Né meth Teodóra Tel.: 30/318-4461, 96/315-786 (mh.) - a gyõ ri Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény igaz -
ga tó he lyet te se
- a Szé che nyi Ist ván Egye tem óra adó ja

31. Dr. Rin gel hann György né Tel.: 36/518-875, 36/517-733 (mh.) - az Idõ sek Ott ho na igaz ga tó ja Eger ben

32. Ro mán De me ter né Tel.: 42/507-680 (mh.) - a nyír egy há zi Szo ci á lis Gon do zá si Köz pont
igaz ga tó ja
- szo ci á lis kép zé sek ben óra adó, te rep ta nár

- az ön kor mány zat Idõs ügyi Ta ná csá nak tag ja

33. Dr. Su lyok né 
Ba ra nyi Erzsé bet

Tel.: 1/331-3057, 30/435-2694 - Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Fõ -
pol gár mes te ri Hi va ta la, Szo ci ál po li ti kai Ügy -
osztályán in téz mé nyi re fe rens, ve ze tõ fõ ta -
nácsos

34. Sza bó né Var ga Valéria Tel.: 20/566-8230, 1/388-1397 (mh.) - Budapest III. ker. Te rü le ti Gon do zá si Köz pont
ve ze tõ je
- a Fõ vá ro si Módszer ta ni Osz tály kül sõ szak -
ér tõ je

35. Sza lai Jó zsef Tel.: 30/237-2682, 89/342-150 (mh.)
E-ma il: sza lai@iok vat.hu

- Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat Idõ sek
Ott ho na  (mód szer ta ni in téz mény) ve ze tõ je,
Kül sõ vat
- a veszp ré mi Hit tu do má nyi Fõ is ko la óra adó ja

36. Szé csé nyi Ist ván né Tel.: 76/462-379, 70/382-7853, 
76/463-433 (mh.)
E-ma il: na das dy@art net.hu

- a Kis kun fél egy há zi Vá ro si Ön kor mány zat
Szi vár vány Sze mé lyes Gon dos ko dást Nyúj tó
In téz mé nye ve ze tõ je

37. Dr. Szé csi né 
Do mon kos Er zsé bet

Tel.: 20/958-3251, 34/352-128 (mh.)
E-ma il: er zse bet do mon kos@fre e ma il.hu

- a kis bé ri Õszi Nap fény Idõ sek Ott ho na igaz -
ga tó ja
- a SZIME Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ta -
go za tá nak ve ze tõ je

- szo ci á lis kép zé sek ben ok tat, te rep ta nár

38. Sze pes fal vy né 
Ma gas sy Már ta

Tel.: 1/229-2358 (mh.)
E-ma il: szy mar ta@fw.hu

- a Bp. XXII. ker. Ön kor mány zat Szo ci á lis
Szol gá la ta (komp lex szo ci á lis in téz mény) ve -
ze tõ je

39. Var ga Zsolt Tel.: 82/415-515, 82/520-400 (mh.) - Park Szo ci á lis Ott hon So mogy Me gye Mód -
szer ta ni In téz mé nye igaz ga tó ja, Pa ta lom 
- a me gyei köz gyû lés Egész ség ügyi és Szo ci á lis
Bi zott sá ga kül sõ szak ér tõ tag ja

- az Or szág gyû lés frak ció szak ér tõ je
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Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

40. Vass Mó ni ka Tel.: 30/689-6324, 63/571-025 (mh.)
E-ma il: vass mo ni@vnet.hu

- a csong rá di Arany szi get Ott hon (me gyei
mód szer ta ni idõ sek ott ho na) men tál hi gi é nés
cso port ve ze tõ je
- mód szer ta ni mun ka társ, a de mens be te gek
fog lal koz ta tá si prog ram ját mû köd te ti, me gyei
alap el lá tá si szak re fe rens, szo ci á lis intéz mények
szak ta nács adó ja
- szo ci á lis szak kép zé sek ben ok tat

1. § (2) b) Fo gya té kos sze mé lyek szo ci á lis el látása:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Bod nár Ist ván né 4225 Deb re cen-Jó zsa, Hátszeg u. 18. - Deb re cen M. J. V. Kis ko rú Fo gya té ko sok
Ott ho na és Nap pa li In téz mé nye intézmény -
vezetõ igaz ga tó ja

2. De zsõ József Tel.: 22/354-161 (mh.) - igaz ga tó, Fej ér Me gyei Ápo ló-Gon do zó Ott hon, 
Gánt

3. Gel lén Imre Tel.: 30/207-4265, 54/410-020, 
54/411-244 (mh.)

- a DERMÁK De recs kei Men tál hi gi é nés 
és Ápo lá si Köz pont Köz hasz nú Tár sa ság ügy -
ve ze tõ igaz ga tó ja

4. Her zog Ta más Tel.: 36/430-178 (mh.)
E-ma il: hmo fo gya@he ves me gye.hu

- Fo gya té ko sok Ott ho na és Re ha bi li tá ci ós In -
té ze te in téz mény ve ze tõ je, An dor nak tá lya 

5. Me ze i né Sán ta Klá ra Tel.: 22/467-201 (mh.) - Fõ vá ro si Ön kor mány zat Ér tel mi Fo gya té ko sok
Ott ho na ve ze tõ je, Tor das 

- la kó ott ho nok pro jekt jén dol go zik, mi nõ ség -
biz to sí tás sal fog lal ko zik

6. Nagy né Gulyás Anna Tel.: 30/945-5540, 59/535-010 (mh.)
E-ma il: to par ti ott hon@ngo.hu

- „Tópar ti Ott hon” Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Fogya té ko sok Ott ho na és Re ha bi li tá ci ós In téz -
mény ve ze tõ je, Pusz ta tak sony 
- a Ma gyar Szo ci ál po li ti kai Tár sa ság Fo gya té -
kos ügyi és Szo ci ál re ha bi li tá ci ós Szak cso port -
já nak el nök sé gi tag ja

7. Szi szák Ka ta lin Ju li an na Tel.: 30/261-4857, 66/530-220 (mh.)
E-ma il: szi szak.kata@fago.hu

- a bé kés csa bai Fo gya té ko sok Ápo ló-Gon do zó 
Ottho na (mód szer ta ni in téz mény) szak mai igaz -
ga tó he lyet te se, az el he lye zett sze mé lyek fe lül -
vizs gá ló bi zott sá gá nak tag ja
- szo ci á lis kép zé sek ben ok ta tó, te rep ta nár

- mi nõ ség irá nyí tás sal is fog lal ko zik

8. Ug rai Sán dor né Tel.: 66/483-477 (mh.) - a dé va vá nyai Bo ros tyán kert Ott hon ve ze tõ je

9. Ur ba nics Jú lia Tel.: 88/561-375 (mh.), 88/561-376 (mh.) - Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat Cse cse mõ- 
és Fo gya té kos Sze mé lyek Ott ho na ve ze tõ je

1. § (2) c) Pszi chi át ri ai be te gek szo ci á lis el lá tá sa:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Be lé nyes sy Al bert Tel.: 30/937-2433, 99/506-094 (mh.)
E-ma il: ag szoc@axe le ro.hu

- a sop ro ni Nap Szak In teg rált In téz mény igaz -
ga tó ja

2. Mar ket ti Ju dit Tel.: 93/348-005 (mh.), 93/548-009 (mh.) - a bá za ke rettyei Pszi chi át ri ai Be te gek Ott ho na 
és Re habi li tá ci ós In té ze te Pszi chi át ri ai Be te gek
Országos Mód szer ta ni In té ze te igaz ga tó ja 
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Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

3. Dr. Ma tus Ist ván Tel.: 30/218-4098, 78/482-633 (mh.)
E-ma il: drma tus@axe le ro.hu

- in téz mé nyi pszi chi á ter ként dol go zik a Fõ vá ro si
Pszi chi át ri ai Be teg ott hon ban Tom pán
- konzulens pszi chi á ter, gon do zó ve ze tõ pszi -
chi á ter, in téz mény ve ze tõ

4. Pa u ler Zsolt Tel.: 48/501-305 (mh.)
E-ma il: di mo szoc@axe le ro.hu

- B.-A.-Z. Me gyei Ön kor mány zat Idõ sek
Men tál hi gi é nés Ott ho na, Dé des ta pol csány ve -
ze tõ je
- mód szer ta ni mun kát is vé gez

5. Sza ló ki Mik lós 5100 Jász be rény, Bo tond u. 2. - az új szá szi „Kas tély ott hon” Pszi chi át ri ai 
és Szen ve dély be te gek Ott ho na 
és Re ha bi li tá ci ós In téz mé nye igaz ga tó ja
- szo ci á lis kép zé sek ben ok tat, vizs ga el nök

6. Vo Khanh Toan Tel.: 20/346-3778, 42/506-165 (mh.)
E-ma il: vkto an@chel lo.hu

- Men tál hi gi é nés Köz pont igaz ga tó ja Nyír egy -
há zán
- szo ci á lis szak kép zé sek ben ok tat

1. § (2) d) Szen ve dély be te gek szoci á lis el lá tá sa:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Pa u ler Zsolt Tel.: 48/501-305 (mh.)
E-ma il: di mo szoc@axe le ro.hu

- B.-A.-Z. Me gyei Ön kor mány zat Idõ sek Men tál -
higiénés Ott ho na ve ze tõ je, Dé des ta pol csány
- mód szer ta ni mun kát is vé gez

2. Pet rich né Ve res Sa rol ta Tel.: 30/961-2527, 78/446-160 (mh.)
E-ma il: har mo ni a3@emi tel net.hu

- Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat „Har -
mó nia” Szen ve dély be te gek Ott ho na Or szá gos
Mód szer ta ni Köz pont, ve ze tõ je Kas kan tyú 

3. Sza ló ki Mik lós 5100 Jász be rény, Bo tond u. 2. - az új szá szi „Kas tély ott hon” Pszi chi át ri ai 
és Szen ve dély be te gek Ott ho na és Re ha bi li tá ciós
Intéz mé nye igaz ga tó ja
- szo ci á lis kép zé sek ben ok tat, vizs ga el nök

4. Vic tor né Er dõs Esz ter Tel.: 22/460-697, 30/683-2792, 
25/522-101 (mh.)
E-ma il: esz tis@t-on li ne.hu

- a rác ke reszt úri Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió Rác -
ke reszt úri Drog te rá pi ás Ott hon ve ze tõ je
- a Ma gyar Drog te rá pi ás In té ze tek Szö vet sé ge
al el nö ke

1. § (2) e) Haj lék ta lan sze mé lyek szo ci á lis el látása:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. De za no ve Bar to lo meu
Ina cio

Tel.: 30/619-0535, 42/500-946 (mh.) - az Ol ta lom Haj lék ta la nel lá tó Szol gá lat szak mai
igaz ga tó ja, Nyír egy há za 

1. § (2) f) Csa lád se gí tés sel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Csiz ma zi á né Hu bert Má ria Tel.: 70/315-3681, 95/525-910 (mh.)
E-ma il: hma ria@cell ka bel.hu

- a cell dö möl ki Nép jó lé ti Szol gá lat igaz ga tó ja

- te rep ta ná ri és jog vé del mi fel ada to kat is el lát

2. De ák né Orosz Zsuzsan na Tel.: 30/858-6924, 53/360-056 (mh.)
E-ma il: orosz.zsu@pr.hu

- az abo nyi Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont ve -
ze tõ je
- Ma gyar Csa lád se gí tõk és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá la tok Eti kai Bi zott sá gá nak el nö ke
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Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

3. Ga lam bos Pál Tel.: 20/980-5283, 258-5181 (mh.)
E-ma il: pal ga@fre e ma il.hu

- a Rá kos ke reszt úri Csa lád se gí tõ Köz pont ve -
ze tõ je
- az ELTE Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai
Fõ is ko lai Ka rán a szo ci á lis mun ka el mé le tét
ok tat ja

4. Ku tas Zsu zsan na Tel.: 20/972-6342, 261-8183 (mh.)
E-ma il: zsu zsa.ku tas@t-on li ne.hu

- a X. ke rü le ti Csa lád se gí tõ Szol gá lat csa lád -
gon do zó ja Bu da pes ten
- el lá tott jo gi kép vi se lõi fel ada to kat is el lát

5. Dr. Mu ra kö zi né 
Da ró czi Csil la

Tel.: 207-6024 (mh.), 207-6025 (mh.)
E-ma il: da ro czi@hawk.hu

- Bu da pest XXII. ker. Csa lád se gí tõ 
és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ve ze tõ je

6. Nagy né 
Tar já nyi Má ria Judit

Tel.: 46/400-106, 70/261-1995, 
46/560-205 (mh.)
E-ma il: tar ja nyi58@fre e ma il.hu

- a Mis kol ci Csa lád se gí tõ Köz pont, Re gi o ná lis
Mód szer ta ni Köz pont és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat, Me gyei Mód szer ta ni Köz pont ve ze tõ je

7. Rasz to vits né Szõ ke Zsuzsa Tel.: 88/428-908, 30/267-1517, 
88/402-490 (mh.), 88/402-520 (mh.)
E-ma il: rasz ti@vnet.hu

- a veszp ré mi Csa lád se gí tõ-Gyer mek jó lé ti Szol -
gálat ve ze tõ je
- te rep ta nár több fel sõ fo kú in téz mény ben

8. Sza bó Já nos Tel.: 82/529-180 (mh.)
E-ma il: ka pos var@cssk.hu

- a ka pos vá ri Re gi o ná lis Csa lád se gí tõ 
és Me gyei Gyer mek jó lé ti Mód szer ta ni Csa lád -
se gí tõ Köz pont ve ze tõ je

9. Vá ra di Já nos né Tel.: 52/591-514 (mh.), 52/591-020, (mh.)
52/591-021 (mh.)

- a vá mos pér csi Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat ve ze tõ je
- if jú sá gi klu bot ve zet, te rep ta nár, ci vil szer ve -
zet ben is vé gez se gí tõ te vé keny sé get

1. § (2) g) Szo ci á lis igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sa:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Bé ké si Eni kõ Tel.: 459-2112 (mh.) - a Jó zsef vá ro si Gyám hi va tal ban gyám ügyi
ügy in té zõ, fõ ta ná csos

2. Deák Sándor Tel.: 30/486-1505, 56/503-435 (mh.)
E-ma il: deak.sa nyi@pr.hu

- a Szol nok Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va tal Hu mán Köz szol gál ta tá sok Fõ osz tá lyán 
osztályvezetõ

3. Hor váth né 
Dr. Sütõ Te ré zia

Tel.: 99/314-862, 30/976-8327
E-ma il: Suto_@axe le ro.hu

- 41 évig dol go zott az ál lam igaz ga tás ban
az Idõs ügyi Ta nács ban szak ér tõ ta nács tag
- 4 tan tárgy ból írt tan köny vet szo ci á lis ügyin -
tézõk és szo ci ál pe da gó gu sok képzésére

4. Kor pics Gab ri el la Tel.: 94/506-588 (mh.) - Vas Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis
és Gyám hi va ta la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se
- bí ró sá gi szak ér tõ
- szo ci á lis szak kép zé sek ben, ta nya- és falu -
gondnoki képzésben oktató

5. Kul csár Sán dor né Tel.: 24/491-454, 70/217-9247, 
485-6835 (mh.)
E-ma il: Kul csarS@pest me gye.hu

- Pest Me gye Ön kor mány za tá nak Hi va ta lá ban
szo ci á lis szak re fe rens (fenn tar tói feladatok)

6. Maj láth né Lip pai Éva Tel.: 62/485-339, 62/420-647 (mh.) - a sze ge di Kos suth Zsu zsan na Gim ná zi um,
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és Szak kép zõ
Is ko la szak mai igaz ga tó he lyet te se
- okta tó ként te vé keny ke dik az Sze ge di Tu do -
mány egye tem Fõ is ko lai Kar szo ci á lis mun kás
sza kán
- ál la mi és non pro fit szer ve ze tek meg bí zá sá ból
szo ci álpoli ti kai szak ér tõ ként, re gi o ná lis tanács -
adóként dol go zik

7. Nagy Eri ka Tel.: 229-2691 (mh.)
E-ma il: na gye@bp22.hu

- Bu da pest XXII. ker. Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va tal Szo ci á lis és Csa lád ügyi Osz tá -
lyá nak vezetõje
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Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

8. Dr. Nagy Jan ka Teodóra Tel.: 74/419-622 (mh.)
E-ma il: ka la dea@igyfk.pte.hu

- A Pé csi Tu do mány egye tem Illyés Gyu la Fõ is -
ko lai Ka rán ok tat Szek szár don
- A Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko lán óra adó
- a szek szár di Pol gár mes te ri Hi va tal lal együtt -
mû kö dik szo ci á lis igaz ga tás te rén

9. Nyit rai Imre Tel.: 437-8691 (mh.)
E-ma il: nyit rai@obu da.hu,
nyit ra i im re@axe le ro.hu

- Bu da pest Fõ vá ros III. ker. Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak fõ ta nács adó ja

10. Rich ter Ist ván Tel.: 30/343-2354, 28/452-751 (mh.) - Pé cel Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va -
ta la Szo ci á lis, Gyám ügyi és Csa lád vé del mi
Osz tá lyá nak ve ze tõ je

11. Skul té ti Jó zsef Tel.: 30/221-8822, Tel.: 327-1190 (mh.)
E-ma il: skul te ti@bu da pest.hu,
skul te tij@axe le ro.hu

- Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Fõ pol -
gár mes te ri Hi va ta la Szo ci ál po li ti kai Ügy osz tá -
lyá nak ve ze tõ je

12. Sza bó At ti lá né Tel.: 30/479-4167, 327-1189
E-ma il: sza bo.at ti la ne@chel lo.hu,
sza bo at@bu da pest.hu

- Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Fõ pol -
gár mes te ri Hi va ta la Szo ci ál po li ti kai Ügy osz tá -
lyá nak szak mai al osz tály ve ze tõ je 

13. Sze ke res né 
Dr. Mak ra Ibolya

Tel.: 62/422-685, 20/328-4495, 
62/566-064 (mh.)
E-ma il: mnoszt@csong rad-me gye.hu

- Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Hi va tala
szociál politikai ve ze tõ fõ ta ná cso sa

14. Szol lár Zsu zsanna Tel.: 30/369-9705, 62/562-614
E-ma il: szol larzs@pro.hu

- Csong rád Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal hivatal -
veze tõi re fe ren se, ka bi net ve ze tõ

15. Tar né Szar vas Eri ka Tel.: 30/454-3073, 459-2100 (mh.)
E-ma il: tar lu ca@fre e ma il.hu

- a József vá ro si Pol gár mes te ri Hi va tal ban gyám -
ügyi ügy in té zõ

16. Vass Pé ter Tel.: 94/322-324, 94/520-152 (mh.),
94/520-153 (mh.)
E-ma il: pvass@szom bat hely.hu

- a szom bat he lyi Pol gár mes te ri Hi va tal Egész -
ségü gyi, Szo ci á lis és Csa lád vé del mi Osz tá lyá nak
ve ze tõ je

1. § (2) h) Fog lal koz ta tá si fel ada tok el lá tá sa:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Dr. Cso ba Judit Tel.: 52/430-632, 20/988-9656,
52/316-666/2651 (mh.)
E-ma il: cso baj@fre e ma il.hu

- a Deb re ce ni Egye tem Szo ci o ló gia és Szo ci ál -
po li ti ka Tan szé kén Egye te mi ad junk tus
- a né met or szá gi Jo han nes Gu ten berg Egye tem
ven dég ok ta tó ja

2. Fe ke te Ár pád Tel.: 94/509-736 (mh.) - a Vas Me gyei Sza ko sí tott Szo ci á lis In té zet
(Szom bat hely) mód szer ta ni osz tály ve ze tõ je
- fo gya té kos ság gal, egész ség ká ro so dás sal élõ
embe rek ér dek ér vé nye sí té sé vel, fog lal koz ta tá si
re ha bi li tá ci ó já val, szo ciális el lá tá sá val fog lal -
ko zik

3. Fü zes sy Jó zsef né Tel.: 30/929-2238, 94/508-770 (mh.) - a Re gi o ná lis Szo ci á lis For rás köz pont Kht.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja Szom bat he lyen
- fogya ték kal élõ, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
em be rek tár sa dal mi és fog lal koz ta tá si in teg rá -
ci ó ját se gí ti

4. Grá czer Irma Tel.: 418-3848, 414-0879 (mh.), 
414-0880 (mh.)
E-ma il: ucssz@fre e ma il.hu

- az Új pa lo tai Csa lád se gí tõ Szol gá lat ve ze tõ je

- ku ta tá si (fog lal koz ta tás po li ti kai ku ta tá sok) 
és ok ta tá si te vé keny sé get (ELTE) vé gez
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1. § (2) j) Szo ci á lis szol gál ta tá sok ter ve zé se, fej lesz té se, szer ve zé se, ide ért ve a kö zös sé gi el lá tá so kat, a cso port mun kát:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. De ák né Orosz Zsuzsan na Tel.: 30/858-6924, 53/360-056 (mh.)
E-ma il: orosz.zsu@pr.hu

- az abo nyi Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont ve -
ze tõ je
- Ma gyar Csa lád se gí tõk és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá la tok Eti kai Bi zott sá gá nak el nö ke

2. De mus Iván Tel.: 30/535-3674, 32/416-833 (mh.)
E-ma il: su med@is.hu, ivan.de mus@ncsszi.hu

- a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In -
té zet Kép zés szer ve zé si Köz pont (Sal gó tar ján)
fõ igaz ga tó-he lyet tes
- a Nóg rád Me gyei Köz gyû lés Szo ci á lis Bi zott -
sá gá nak el nö ke
- szo ci á lis me ne dzser kép zés ben, va la mint szo -
ci á lis szak kép zé sek ben ta nít

3. Er dõs Ju dit Tel.: 42/400-378, 42/401-075 (mh.)
E-ma il: j.er dos@ma il box.hu

- Szo cio East Egye sü let szak mai igaz ga tó ja,
Nyír egy há za 

4. Fu rák Ró bert Tel.: 30/326-7490, 46/587-444 (mh.) - az en csi Idõ sek Ápo ló-Gon do zó Ott ho na Mód -
szerta ni In téz mény mód szer ta ni osz tály ve ze tõ je

5. Hor váth Ju dit Tel.: 23/354-934 (mh.) - a száz ha lom bat tai Vá ro si Csa lád se gí tõ 
és Gon do zá si Köz pont ve ze tõ je
- az ön kor mány zat Szo ci á lis Bi zott sá gá nak ál -
lan dó meg bí zott ja

6. Kiss Györ gyi Tel.: 30/349-3558, 210-5400 (mh.)
E-ma il: best.brid ge@axe le ro.hu

- fõ is ko lai ok ta tó a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ 
Fõ is ko lán
- jog sza bály-elõ ké szí tõ mun kát vé gez, szol gál -
ta tásfej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá sában köz -
re mû kö dik
- a Hils cher Re zsõ Szo ci ál po li ti kai Egye sü let
tag ja

7. Koz ma Ju dit Tel.: 363-2165, 20/465-6497, 
52/316-666/218 v. 2543 mell. (mh.)
E-ma il: jkoz ma@axe le ro.hu

- a Deb re ce ni Egye tem Szo ci o ló gia és Szo ci ál -
po li ti ka Tan szé ké nek fõ ál lá sú mun ka tár sa
- a szo ci á lis mun ka ok ta tói cso port, a szo ci á lis
mun kás le ve le zõ kép zés, és két ok ta tá si prog ram
ve ze tõ je

8. Nyit rai Ká roly né Tel.: 70/261-1742, 34/487-374 (mh.)
E-ma il: kemo@en ter net.hu

- Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat
Idõsek Ott ho na, Tata, Mód szer ta ni Osz tály alap -
ellá tá si szak re fe ren se

9. Pet rich né Ve res Sarol ta Tel.: 30/961-2527, 78/446-160 (mh.)
E-ma il: har mo ni a3@emi tel net.hu

- a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat „Har -
mó nia” Szen ve dély be te gek Ott ho na Or szá gos
Mód szer ta ni Köz pont ve ze tõ je, Kas kan tyú 

10. Sza bó Já nos Tel.: 82/529-180 (mh.)
E-ma il: ka pos var@cssk.hu

- a ka pos vá ri Re gi o ná lis Csa lád se gí tõ 
és Me gyei Gyer mek jó lé ti Mód szer ta ni Csa lád -
se gí tõ Köz pont ve ze tõ je

11. Sza lai Jó zsef Tel.: 30/237-2682, 89/342-150 (mh.)
E-ma il: sza lai@iok vat.hu

- Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat Idõ sek Ott -
ho na ve ze tõ je, Kül sõ vat (mód szer ta ni in téz mény) 
- a veszp ré mi Hit tu do má nyi Fõ is ko la óra adó ja

12. Sze pes fal vy né 
Ma gas sy Már ta

Tel.: 229-2358 (mh.)
E-ma il: szy mar ta@fw.hu

- a XXII. ker. Ön kor mány zat Szo ci á lis Szol gá la ta
(komp lex szo ci á lis in téz mény) ve ze tõ je

13. Dr. Thur Ot tó né Tel.: 30/313-3338, 424-0811 (mh.)
E-ma il: thur ne@du na web.hu

- Re mény su gár Ha bi li tá ci ós In té zet ve ze tõ je
Bu da pes ten (Bu da fok-Té tény)

14. Vic tor né Er dõs Esz ter Tel.: 22/460-697, 30/683-2792, 
25/522-101 (mh.)
E-ma il: esz tis@t-on li ne.hu

- a rác ke reszt úri Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Kal ló dó If jú sá got Men tõ Misszió Rác -
ke reszt úri Drog te rá pi ás Ott hon ve ze tõ je
- a Ma gyar Drog te rá pi ás In té ze tek Szö vet sé ge
al el nö ke
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1. § (2) k) Szol gál ta tás ter ve zé si kon cep ci ó val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Deme Dóra Tel.: 30/915-8049; 42/524-585 (mh.),
42/524-586 (mh.)
E-ma il: de med@nyir ha lo.hu

- Nyír egy há za M. J. V. Pol gár mes te ri Hi va ta la
Szo ci á lis Iro dá já nak ve ze tõ je

2. Dr. Do hány Lász ló Tel.: 20/975-2103, 52/557-791 (mh.)
E-ma il: szszk.h.szob@axe le ro.hu

- a haj dú szo bosz lói Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont
ve ze tõ je

3. Er dõs Ju dit Tel.: 42/400-378, 42/401-075 (mh.)
E-ma il: j.er dos@ma il box.hu

- Szo cio East Egye sü let szak mai igaz ga tó ja,
Nyír egy há za 

4. Klop kó né Sza bó Tün de Tel.: 20/388-1043, 28/513-605 (mh.) -  a For rás Szo ci á lis Se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat ve ze tõ je, Gö döl lõ komp lex in téz mény

5. Ko vács Ibo lya Tel.: 30/952-7275, 299-1060 (mh.)
E-ma il: ko va csi bo lya@lab.hu

- Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal Szo ci á lis
Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ
- haj lék ta la nok és idõ sek el lá tá sá ban szaktanács -
adó, szak vizs ga el nök, kö zép- 
és fel sõ fo kú szo ci á lis kép zé sek ben ok ta tó

6. Maj láth né Lip pai Éva Tel.: 62/485-339, 62/420-647 (mh.) - a sze ge di Kos suth Zsu zsan na Gim ná zi um,
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la és Szak kép zõ
Is ko la szak mai igaz ga tó-he lyet te se
- okta tó ként te vé keny ke dik a Sze ge di Tu do mány -
egyetem Fõ is ko lai Kar szo ci á lis mun kás sza kán
- ál la mi és non pro fit szer ve ze tek meg bízásából
szo ci ál po li ti kai szak ér tõ ként, re gi o ná lis tanács -
adóként dol go zik

7. Nyit rai Imre Tel.: 437-8691 (mh.)
E-ma il: nyit rai@obu da.hu,
nyit ra i im re@axe le ro.hu

- Buda pest Fõ vá ros III. ker. Ön kor mány zat Pol gár -
mesteri Hi va ta lá nak fõ ta nács adó ja

8. Rasz to vits né Szõ ke Zsu zsa Tel.: 88/428-908, 30/267-1517, 
88/402-490 (mh.), 88/402-520 (mh.)
E-ma il: rasz ti@vnet.hu

- a veszp ré mi Csa lád se gí tõ-Gyer mek jó lé ti Szol -
gálat ve ze tõ je
- te rep ta nár több fel sõ fo kú in téz mény ben

9. Skul té ti Jó zsef Tel.: 30/221-8822, Tel.: 327-1190 (mh.)
E-ma il: skul te ti@bu da pest.hu,
skul te tij@axe le ro.hu

- Buda pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Fõpol gár -
mesteri Hi va ta la Szo ci ál po li ti kai Ügyosztá lyának
ve ze tõ je

10. Dr. Szé csi né 
Do mon kos Erzsébet

Tel.: 20/958-3251, 34/352-128 (mh.)
E-ma il: er zse bet do mon kos@fre e ma il.hu

- a kis bé ri Õszi Nap fény Idõ sek Ott ho na igaz ga tó ja
- a SZIME Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ta go -
za tá nak ve ze tõ je
- szo ci á lis kép zé sek ben ok tat, te rep ta nár

11. Szû rös Éva Tel.: 30/382-7669, 441-7169 (mh.)
E-ma il: szu ros.eva@meh.hu

- az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal Stra té gi ai
Ter ve zé si és Prog ra mo zá si Osz tá lyán re gi o ná lis
fej lesz té si re fe rens

12. Vass Pé ter Tel.: 94/322-324, 94/520-152 (mh.),
94/520-153 (mh.)
E-ma il: pvass@szom bat hely.hu

- a szom bat he lyi Pol gár mes te ri Hi va tal Egész -
ségügyi, Szo ci á lis és Csa lád vé del mi Osz tá lyá nak
veze tõ je

1. § (2) l) Szo ci á lis mi nõ ség fej lesz té si ta nács adás:

Ssz. Név El ér he tõ ség Szak mai te vé keny ség

1. Har ma tos Ibo lya Tel.: 30/996-2516, 63/484-664 (mh.)
E-ma il: har ma tos ibo lya@csong rad.hu

- a csong rá di Arany szi get Ott hon (me gyei
mód szer ta ni idõ sek ott ho na) ve ze tõ je
- ok ta tási szak ér tõ, szo ci á lis szak kép zé sek szak -
értõje, vizs ga el nök
- fo gya té kos és pszi chi át ri ai in téz mé nyek ben
élõk szak ér tõi bi zott sá gát mû köd te ti, fo ko zott
ápo lást igény lõ sze mé lyek fe lül vizs gá la tát irá -
nyít ja
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A Be teg jo gi, El lá tott jo gi 
és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány

k ö z  l e  m é  n y e

a be teg jo gi, el lá tott jo gi, gyer mek jo gi kép vi se lõk
kép zé sé rõl

[a köz le mény kap cso ló dik a Szo ci á lis Köz löny 12. szá -
má ban (2006. de cem ber 29.) meg je lent, az el lá tott jo gi és
gyer mek jo gi kép vi se lõi fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zó
pá lyá za ti fel hí vás hoz]

A Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la [Akk re di tált
Fel nõtt kép zé si In téz mény, Lajst rom szá ma: 0897, Fel nõtt -
kép zé si Ha tó sá gi Nyil ván tar tá si Szá ma: 07-0331-03, To -
vább kép zé si en ge dély szá ma: T-05-086/2006] Jog vé del mi
isme re tek cím mel tan fo lya mot szer vez a be teg jo gi, az el lá tott -
jogi és a gyer mek jo gi kép vi se lõ mû kö dés ének fel té te le i rõl
szó ló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM ren delet alap ján.

A to vább kép zés cél já ból szer ve zett tan fo lyam nyi -
tott, az ál ta lá nos to vább kép zés cél ját is szol gál ja. A tan fo -
lyam komplex fel ké szü lést biz to sít nemcsak a jog vé de lem
te rü le tén kép vi se lõi fel ada to kat vál la lók ré szé re, ha nem az 
egész ség ügy, a szo ci á lis szolgáltatás és a gyer mek vé de lem 
te rü le tén szol gál ta tást nyúj tók ré szé re is.

A kép zé si prog ram 60 órás, az ál ta lá nos is me re tek rész 
mind a há rom szak te rü le ten azo nos, jogi és pszi cho ló gi ai
is me re tek bõl áll 30 órá ban, va la mint a szak te rü let nek
meg fe le lõ spe ci á lis is me re tek bõl to váb bi 30 órá ban.

A jogi is me re tek té ma kö ré ben az ál ta lá nos jogi is me re -
tek (al kot mányjog, szo ci á lis jog, em be ri jo gok), az ál lam -
igaz ga tá si, csa lád jo gi, pol gá ri jogi, fo gya té kos ügyi és
esély egyen lõ sé gi is me re tek, az or szág gyû lé si biz to sok ra,
az adat ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok, il let ve az em be ri
jo gok eu ró pai vé del me sze re pel nek.

A pszi cho ló gia té ma kör a pszi cho ló gi ai fo gal mak kal
és mód sze rek kel, a sze mé lyi ség-lé lek ta ni, gyer mek lé lek ta ni
fo gal mak kal is mer te ti meg a részt ve võ ket, il let ve kom mu -
ni ká ci ó ra, konf lik tus ke ze lés re és kész ség fej lesz tés re he lye zi
a hang súlyt. 

A spe ci á lis is me re tek rész szak te rü le ten ként kü lön-kü lön
tar tal maz za a kö vet ke zõ prog ra mot:

- az egész ség ügyi el lá tó rend szer szer ve ze tét, fel ada ta it,
az egész ség ügyi fe le lõs sé gi rend sze re ket, a ha tó sá gi el já -
rá sok sza bá lya it, az adat vé de lem hez fû zõ dõ jo go kat, a be -
te gek jo ga it és kö te les sé ge it, a be teg jo gi kép vi se lõi fel ada -
to kat és el já rá si sza bá lyo kat,

- a szo ci á lis szol gál ta tá sok mû kö dé si rend sze rét, az
azok kal kap cso la tos sza bá lyo kat, a tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség, pa nasz ki vizs gá lás fó ru ma it, az el lá tot tak jo ga it,

a kor lá to zó in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge it, a
há zi rend jog vé del mi elõ írá sa it, a de mens be te gek, haj lék -
ta la nok, fo gya té kos sze mé lyek spe ci á lis jog vé del mét, az
el lá tott jo gi kép vi se lõk fel ada ta it és kom pe ten ci á i nak ha tá ra it,

- a gyer mek vé del mi rend szer sza bá lya it és mû kö dé si
rend jét, a gyer me ki jo gok rend sze rét és vé del mét, a Gyer -
me kek Jo ga i ról szó ló Egyezményt, a gyer mek és fi a tal ko rú 
bûn el kö ve tõk re vo nat ko zó bün te tõ jo gi sza bá lyo kat, a
gyer mekjogi kép vi se lõk fel ada ta it.

Mind há rom te rü le ten eset fel dol go zá sok kal se gí tik az
ok ta tók a kü lön bö zõ jog sé rel mek ke ze lé sé nek el sa já tí tá -
sát. Az ál ta lá nos is me re tek bõl írás be li vizs gát kell ten ni
(már ci us 9-én). A spe ci á lis is me re tek bõl szak dol go zat és
szó be li vizs ga van (áp ri lis 13-án). A tan fo lyam ered mé nyes
el vég zé se ese tén a szak te rü let re vo nat ko zó jog vé del mi isme -
re tek el sa já tí tá sá ról kap nak ta nú sít ványt a hall ga tók.

A kép zés a gyer mek vé del mi és szo ci á lis szak te rü le ten
akk re di tált to vább kép zés. A szo ci á lis és gyer mek vé del mi
te rü le ten 50 pont, az egész ség ügyi te rü le ten akk re di tá ci ó ja 
fo lya mat ban van.

A to vább kép zés re vár juk mind azo kat a fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõ szak em be re ket, akik az egész ség -
ügyi, szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mé nyek ben irá nyí tá -
si fel ada to kat vé gez nek, és mint szol gál ta tók kö te le sek a
tör vény ben meg ha tá ro zott jo go kat biz to sí ta ni, il let ve azo kat
a szak em be re ket, akik a jog vé de lem te rü le tén be teg jo gi,
el lá tott jo gi, gyer mek jo gi kép vi se lõ ként kí ván nak te vé -
keny ked ni.

A kép zés idõ pont ja:

2007. feb ru ár 16.-áp ri lis 13. kö zött he ten te két nap
(pén tek és szom bat), össze sen 4 al ka lom (feb ru ár 16-17.,
febru ár 23-24., már ci us 9-10., már ci us 23-24.). Szó be li vizs ga:
2007. áp ri lis 13.

A kép zés hely szí ne: Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la
1086 Bu da pest, Dan kó u. 11.

A tan fo lyam egy részt ve võ re esõ tel jes költ sé ge 50 000 Ft,
mely bõl a tan fo lyam si ke res el vég zé se ese tén a Be teg jo gi,
El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány 30 000 Ft-ot,
a tan fo lya mi dí jat be fi ze tõ ré szé re vissza té rít, mely re a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Mun ka erõ pi a ci
Alap ja biz to sí tott tá mo ga tást.

A prog ram szer ve zõ je az ér dek lõ dést és a jelent -
kezést fo gad ja: Lan ga Ju dit, te le fon: 210-5400/125 vagy 
a 223-as mel lék, e-ma il: lan ga ju dit@wjlf.hu.
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TÁJÉKOZTATÁSOK

A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Köz igaz ga tás tu do má nyi Ka rá nak 

(volt Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko la 
jog utód in téz mé nye)

f e l  h í  v á  s a
szak irá nyú to vább kép zés ben való rész vé tel re

(Je lent ke zés már ci us 31-ig)

Az Ál lam igaz ga tá si To vább kép zõ In té zet - egye te mi, il -
let ve fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ dip lo má sok ré -
szé re - fel vé telt hir det a 2007/2008. tan év re újabb ok le ve let
nyúj tó szak irá nyú to vább kép zés re az aláb bi szak irá nyo kon:

- Igaz ga tá si rend szer szer ve zõ,

- Költ ség ve té si el len õr zés,

- Kör nye zet vé del mi igaz ga tás,

- Ön kor mány za ti gaz dál ko dás,

- Sze mély ügyi igaz ga tás,

- Szo ci á lis igaz ga tás.

Az egyes sza kok te ma ti kus tar tal ma a http://www.uni-cor -
vinus.hu web cí men te kint he tõ meg. A kép zés min den sza -
kon Bu da pes ten tör té nik, idõ tar ta ma 2 év. A hall ga tók kb.
240 órá ban, össze sen tíz há rom na pos kon zul tá ci ón vesz -
nek részt és fél éven ként vizs gáz nak. A má so dik év ben
szak dol go za tot ké szí te nek, me lyet a ta nul má nya i kat le -
záró zá ró vizs gán vé de nek meg. A si ke res zá ró vizs ga ered -
mé nye ként - a vá lasz tott szak nak meg fe le lõ - „….. szak -
igaz ga tás szer ve zõ” ok le ve let kap nak. Fel vé te li vizs ga
nincs, túl je lent ke zés ese tén fel vé te li be szél ge tés lehet -
séges.

A kép zés ön költ sé ges, a kép zés össze ge az elsõ fél év re
az összes sza kon egy sé ge sen: 122 000 Ft, mely nek be fi ze té si
ha tár ide je: 2007. au gusz tus 15.

A tan díj a vizs ga dí ja kat is ma gá ban fog lal ja. A hall ga tó -
kat ter he lik az uta zá si és szál lás költ sé gek, va la mint a jegy -
ze tek stb. költ sé gei. (A kép zés ter he it a mun kál ta tók át vál -
lal hat ják!) A tan díj össze ge a kép zés ide je alatt vál to zat hat
(az inf lá ció mér té ké tõl füg gõ en).

A je lent ke zés mód ja: a to vább kép zés re a fel vé telt az
In té zet ál tal rend sze re sí tett „Je lent ke zé si lap” nyom tat vá -
nyon le het kér ni, mely hez csa tol ni kell az egye te mi vagy
fõ is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél - köz jegy zõ vagy
mun kál ta tó ál tal hi te le sí tett - má so la tát, rö vid élet raj zot
és a je lent ke zé si díj be fi ze té sét iga zo ló ere de ti feladó -
vevényt. (A je lent ke zé si la pot és csek ket az Ál lam igaz ga tá si
To vább kép zõ In té zet ben le het kér ni, vi dé ki ek nek fel bé -
lyeg zett vá lasz bo rí ték el le né ben kül dünk!).

A je lent ke zé si díj: 7 000 Ft.

A fen ti ek alap ján össze ál lí tott je lent ke zé si anya got
2007. már ci us 31-ig kell az Ál lam igaz ga tá si To vább -
kép zõ In té zet cí mé re 1519 Bu da pest, Pf. 275. be kül de ni.

A je lent ke zés ered mé nyé rõl a pá lyá zók 2007. au gusz tus 
ele jé ig kap nak ér te sí tést. Az ér dek lõ dõk a 482-6609-es és
a 482-6610-es te le fon szá mon kap hat nak bõ vebb fel vi lá go -
sí tást.

P á l y á  z a  t i  f e l  h í  v á s

„Az év aka dály men tes épü le te 2006.” cím mel

Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
Épí tés ügyi és Te le pü lés ren de zé si Fõ osz tá lya az 1997. évi
LXXVIII. tör vény 31. §-ában fog lal tak alap ján meg hir de ti
„AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2006” címû
épí té sze ti ní vó díj pá lyá za tot.

A pá lyá zat cél ja, hogy fel tár ja, ér té kel je és köz zé te gye
az épí tett kör nye zet aka dály men te sí té sé ben el ért ki emel -
ke dõ épí té sze ti és mér nö ki tel je sít mé nye ket; s ez ál tal elõ -
se gít se a moz gá suk ban, il let ve a tá jé ko zó dás ban kor lá to -
zott em be rek hely ze té nek lé nye ges ja ví tá sát, va la mint a
jog sza bá lyok ban fog lalt, ilyen célú kö ve tel mé nyek to váb bi
ma gas szín vo na lú tel je sí té sét.

A pá lyá za ton való rész vé tel fel té te lei:

A pá lyá zat ra olyan új on nan meg va ló sult vagy fel újí tott
köz hasz ná la tú épü le tek kel, il let ve azok pél da ér té kû épí té -
sze ti-mû sza ki rész let meg ol dá sa i val (pl. rám pák ki ala kí tá -
sa, be já ra tok meg ol dá sa, kü lön bö zõ szin tek kö zöt ti köz le -
ke dés biz to sí tá sa, egész ség ügyi he lyi sé gek pél da mu ta tó
ki ala kí tá sa stb.) le het je lent kez ni, ame lyek nél az aka dály -
men tes hasz ná lat kö ve tel mé nyét a jog sza bá lyi kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ en, ki emel ke dõ épí té sze ti-ki vi te le zõi
szín vo na lon épí tet ték meg.

Dí ja zás ban az épü le tek épít te tõi, ter ve zõi és ki vi te le zõi
ré sze sül nek.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a pá lyá zók nyi lat ko za tát
ar ról, hogy va la mennyi en hoz zá já rul nak a pá lyá za ton való 
rész vé tel hez, és - a Bí rá ló Bi zott ság ilyen igé nye ese tén -
le he tõ vé te szik az épü let meg te kin té sét. Nyi lat koz ni uk
kell to váb bá a pá lyá zók nak ar ról is, hogy dí ja zás vagy el is -
me rés ese tén hoz zá já rul nak az épü let ter ve i nek és fény ké -
pe i nek köz zé té te lé hez.

A pá lyá zat ra nem le het olyan épü let tel je lent kez ni,
mely nél a meg va ló sí tás so rán épí tés ren dé sze ti in téz ke dés re
ke rült sor.

A pá lyá zók pá lyá za tuk be nyúj tá sá val el fo gad ják a pá -
lyá za ti fel hí vás ban fog lalt fel té te le ket, és alá ve tik ma gu kat
a Bí rá ló Bi zott ság dön té sé nek.
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A pá lyá za ti fel hí vást az ér de kelt mi nisz té ri u mok hi va ta los
köz lö nyei te szik köz zé, de hoz zá fér he tõ a www.vati.hu
hon la pon is le tölt he tõ for má ban.

A pá lyá za tok be nyúj tá sa:

1. A pá lyá za tot a mel lé kelt, pon to san ki töl tött „Adat lap”
fel hasz ná lá sá val - a fel hí vás ban fel so rolt mel lék le tek csa -
to lá sá val, A/4 for má tu mú cso ma go lás ban - az aláb bi cím re 
kell be nyúj ta ni:

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai
Köz hasz nú Tár sa ság

„Az év aka dály men tes épü le te 2006” pá lyá zat
1016 Bu da pest, Gel lért hegy u. 30-32.

2. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. már ci us 8.

A pá lyá za tot pos tán kell be nyúj ta ni, be nyúj tá sá nak idõ -
pont ja a pos ta bé lyeg zõ kel te. Egy pos tai cso mag ban csak
egy pá lyá zat nyújt ha tó be.

3. A cso ma go lás nak biz to sí ta nia kell a pá lyá za ti anyag
meg fe le lõ vé del mét a pos tai szál lí tás so rán eset leg be kö -
vet ke zõ sé rü lé sek tõl. En nek biz to sí tá sa a pá lyá zók fel ada ta
és fe le lõs sé ge.

4. A hi á nyo san be kül dött pá lyá za tok bí rá lat ra nem bo csát -
hatók, utó la gos hi ány pót lás nak nincs he lye.

A pá lyá zat hoz kö te le zõ en be nyúj tan dó do ku men tu -
mok:

- ki töl tött Adat lap

- hasz ná lat ba vé te li en ge dély rõl szó ló ha tá ro zat

- a meg va ló sult ál la po tot áb rá zo ló ter vek:

hely szín rajz m=1:1000

alap rajz (ok) m=1:100

met szet (ek) m=1:100

hom lok za tok m=1:100

- mû sza ki le írás, amely rész le te zi az aka dály men tes ség
ér de ké ben al kal ma zott épí té sze ti-mû sza ki esz kö zö ket
(anya go kat, szer ke ze te ket, be ren de zé se ket, il let ve fel sze -
re lé se ket),

- fény ké pek az épü let kül sõ meg je le né sé rõl, va la mint
bel sõ ki ala kí tá sá ról, kü lö nös te kin tet tel az akadálymentes -
séget szol gá ló meg ol dá sok ra, leg alább le ve le zõ lap mé ret ben, 
il let ve 2-2 kü lön bö zõ né zõ pont ból fel vé ve,

- tér kép váz lat ar ról a te le pü lés-rész rõl, ahol a pá lyá zat ra 
be nyúj tott épü let ta lál ha tó (a hely szí ni szem le al kal má val
a tá jé ko zó dás elõ se gí té sé re).

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál, a dí jak, el is me ré sek oda íté -
lé sé nél dön tõ szem pont, hogy az adott pá lya mû egy aránt
ma gas szín vo na lon fe lel jen meg mind az épí té sze ti, mind
pe dig az aka dály men tes ség gel össze füg gõ kö ve tel mé -
nyek nek.

A pá lyá za to kat az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um Épí tés ügyi és Te le pü lés ren de zé si Fõosztá -
lyának ve ze tõ je ál tal fel kért Bi zott ság bí rál ja el. A Bí rá ló
Bi zott ság tag jai: az ÖTM Épí tés ügyi és Te le pü lés ren de zé -
si Fõ osz tá lya, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, a Szo ci á lis
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, a Ma gyar Épí tész Ka ma ra, a
Magyar Mér nö ki Ka ma ra, va la mint a Moz gás kor lá to zot tak
Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge de le gált kép vi se lõi.

A Bí rá ló Bi zott ság a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 90 na pon
be lül hoz za meg dön té sét. A dön tés rõl a pá lyá zók a dön tést 
kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí tést kap nak.

A pá lyá zat me ne te, a pá lya mû vek dí ja zá sa:

A pá lyá za tok be ér ke zé sét kö ve tõ elsõ ple ná ris ülé sen a
Bí rá ló Bi zott ság egyen ként, rész le te sen át te kin ti a pá lya -
mû ve ket, és a to váb bi bí rá lat ból ki zár ja azo kat, ame lyek
nem fe lel nek meg a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te -
lek nek. Ez után ki vá laszt ja azo kat az épü le te ket, ame lye ket 
a be nyúj tott pá lyá za ti anyag alap ján dí ja zás ra vagy el is me -
rés re esé lyes nek tart, s ame lyek hely szí ni meg te kin té sét
ezért in do kolt nak tart ja. A Bí rá ló Bi zott ság vég le ges dön té sét
az épü le tek hely szí ni meg te kin té se alap ján hoz za meg.

Dí ja zás ban a pá lyá zat be nyúj tói együt te sen ré sze sül -
nek. Ki vé te les eset ben a Bí rá ló Bi zott ság az egyes épü le -
tek szín vo na las rész let meg ol dá sa it is dí jaz hat ja. Az egyes
dí ja zás ban ré sze sü lõ pá lya mun kák nál a leg ma ga sabb pá -
lya díj nem le het több 1,5 mil lió fo rint nál, míg az el is me rés
leg ala cso nyabb díja nem le het ke ve sebb 300 000 Ft-nál.

A dí jak át adá sá ra és a dí ja zás ban vagy el is me rés ben ré -
sze sí tett épü le tek be mu ta tá sá ra ün ne pé lyes ke re tek kö zött, 
egy ide jû leg ke rül sor.
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ADATLAP
„AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2006” címû

épí té sze ti ní vó díj pá lyá zat hoz

Az épü let ada tai:

Címe (irá nyí tó szám mal): ...............................................................................................................................................

Funk ci ó ja: .....................................................................................................................................................................

*Új épü let c                          Fel újí tott épü let c

A hasz ná lat ba vé te li en ge dély kel te: ............................................... Szá ma: ...................................................................

A pá lyá zat té ma fe le lõ se (kap cso lat tar tó sze mély)

Neve: ............................................................................................ Te le fon szá ma: ........................................................

Ér te sí té si és e-ma il címe: ...............................................................................................................................................

Az épít te tõ

Neve: ............................................................................................ Te le fon szá ma: ........................................................

Ér te sí té si és e-ma il címe: ...............................................................................................................................................

A tu laj do nos

Neve: ............................................................................................ Te le fon szá ma: ........................................................

Ér te sí té si és e-ma il címe: ...............................................................................................................................................

A ter ve zõ

Neve: ............................................................................................ Te le fon szá ma: ........................................................

Ér te sí té si és e-ma il címe: ...............................................................................................................................................

A ki vi te le zõ

Neve: ............................................................................................ Te le fon szá ma: ........................................................

Ér te sí té si és e-ma il címe: ...............................................................................................................................................

Nyi lat ko za tok:

Alul írot tak hoz zá já ru lunk az épü let pá lyá za ton való rész vé te lé hez, meg te kin té sét elõ re meg be szélt idõ pont ban le he tõ vé
tesszük. Vál lal juk, hogy a pá lyá zók neve, a ház ter vei és ké pei a nyom ta tott és elekt ro ni kus saj tó ban te rü le ti kor lá to zás
nél kül meg je len je nek. A ter ve zõ ki je len ti, hogy pá lya mun ká ja har ma dik sze mély nek ko ráb ban szer zett jo ga it nem sér ti.
A pá lyá za ti ki írás fel té te le it ma gunk ra néz ve kö te le zõ nek is mer jük el.

Meg jegy zés: Az ada to kat és nyi lat ko za to kat az épít te tõ nek, a tu laj do nos nak, a ter ve zõ nek és a ki vi te le zõ nek min den
eset ben ki kell töl te nie.

.................................................................., 2007. .....................................................

..................................................................                            ..................................................................
     épít te tõ alá írá sa              tu laj do nos alá írá sa

..................................................................                            ..................................................................
     ter ve zõ alá írá sa ki vi te le zõ alá írá sa

* Kér jük x-el je löl ni a meg fe le lõ részt!
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P á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s o k

ál lás he lyek be töl té sé re

Bu da pest Fõ vá ros II. ke rü le ti Ön kor mány za tá nak
kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Bu da pest Fõ vá ros
II. ke rü le ti Ön kor mány zat II. sz. Gon do zá si Köz pont
(1022 Bu da pest, Fil lér u. 50/b.)

ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ké pe sí té si elõ írá sok sze rin ti fel sõ fo kú szak -
irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,

- szak mai gya kor lat iga zo lá sát,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

Az ál lás hely be töl té sé nek ide je: a dön tést kö ve tõ hó nap
elsõ nap ja.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 60. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Bu da pest
Fõ vá ros II. ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal
Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Iro dá já hoz
kell be nyúj ta ni (1024 Bu da pest, Káp lár u. 2/c-d.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het Var gá né
Lu ke tics Gab ri el lá nál a 316-2603-as te le fon szá mon.

* * *

Bel vá ros Li pót vá ros Bu da pest Fõ vá ros V. ke rü let
Önkor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det az Egye sí tett Szo ci á lis In téz mé nyek (1056 Bu da -
pest, Ha vas u. 2.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény az aláb bi szol gál ta tá so kat vég zi:

- Szo ci á lis alap szol gál ta tá sok:

- szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás,

- ét kez te tés,

- házi se gít ség nyúj tás,

- jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,

- csa lád se gí tés,

- gyer mek jó lé ti szol gál ta tás,

- kö zös sé gi el lá tás,

- nap pa li el lá tás.

- Sza ko sí tott el lá tás:

- idõ sek át me ne ti gon do zó há za.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti szak irá nyú (egye te mi vagy fõ is ko lai) szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, el sõ sor ban a szo ci á lis el lá tás,
má sod sor ban a gyer mek vé de lem, il let ve a köz ok ta tás te rü -
le tén vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- az idõs el lá tás szak te rü le tén szer zett szak mai gya kor lat,

- a szo ci á lis szak te rü le ten fel hasz nál ha tó más fel sõ fo kú
vég zett ség,

- szo ci á lis szak vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les
má so la tát,

- a szo ci á lis szak vizs ga le té te lét ta nú sí tó ok irat má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben hoz zá já rul, hogy pá -
lyá za ti anya gát a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võk, il let ve 
a kép vi se lõ-tes tü let meg is mer hes se, abba be te kint hes sen.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

Az ál lás hely be töl té sé nek kezdete: 2007. áp ri lis 1.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben való meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot
pos tai úton vagy sze mé lye sen Bel vá ros Li pót vá ros V. ke rü let
Ön kor mány zat pol gár mes te ré nek cí mez ve kell be nyúj ta ni. 
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A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Egye sí tett Szo ci á lis In téz mé nyek
ve ze tõi pá lyá za ta”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tõ a Polgár -
meste ri Hi va tal Nép jó lé ti Osz tá lyán (1052 Bu da pest, Er -
zsé bet tér 4. 113. szo ba, tel: 317-2210).

* * *

Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü le ti Ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det a Te rü le ti Szo ci á lis
Szol gá lat (szék hely: 1165 Bu da pest, Ve res Pé ter út 109.) 

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- szo ci á lis szak vizs ga,

- ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,

- ké pe sí té si ok ira tá nak má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot,

- nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz,
hogy pá lyá za ti anya gát az Ese ti Bi zott ság, va la mint a Bu -
da pest Fõ vá ros XVI. ke rü le ti Ön kor mány zat Egész ség ügyi
és Szo ci á lis Bi zott sá ga és kép vi se lõ-tes tü le te meg is mer je
és abba be te kint sen.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. au gusz tus 1.

A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: 2012. jú li us 31.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény, va la mint a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let elõ írá sai sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben és a Hi va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ meg je le nés tõl
szá mí tott 30. nap. Nem egy ide jû meg je le nés ese tén a ké sõb bi
meg je le né si idõ pont az irány adó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és mód ja: a pá lyá za tot
Bu da pest Fõ vá ros XVI. ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va ta lá nak Szo ci á lis és Egész ség ügyi Ügy osz tá -

lyá hoz (1163 Bu da pest, Ha vas ha lom u. 43.), egy pél dány ban,
zárt bo rí ték ban - a pá lyá zat meg is me ré sé nek for rá sát meg -
je löl ve - kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat
a Te rü le ti Szo ci á lis Szol gá lat in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60. nap.

* * *

Anarcs Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü -
le te pá lyá za tot hir det az anar csi, rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
Anarcs Köz sé gi Szo ci á lis El lá tó Szol gá lat (szék he lye:
4546 Anarcs, Ady E. u. 19.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az Anarcs Köz sé gi Szo ci á lis El lá tó Szol gá lat az aláb bi el -
lá tá so kat nyújt ja:

- szo ci á lis ét kez te tés,

- házi se gít ség nyúj tás,

- jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,

- csa lád se gí tés,

- szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás,

- gyer mek jó lé ti szol gál ta tás,

- a nem fog lal koz ta tott sze mé lyek kel való együtt mû kö dés,
be il lesz ke dést se gí tõ prog ra mok ki dol go zá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
elõ írt szak irá nyú szak kép zett ség, va la mint a 15/1998. (IV. 30.)
NM ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ké pe sí tés,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il le tõ leg a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör -
ben szer zett szak mai gya kor lat [a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. ren de let 3. §-ának  (3) be kez dé se],

- szo ci á lis szak vizs ga vagy an nak a meg bí zást kö ve tõ
2 éven be lü li meg szer zé sé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lás
[az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 6. §-ának (6)-(7) be -
kez dé se],

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tot vagy an nak köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la tát,

- a szo ci á lis szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát vagy a
szak vizsga 2 éven be lü li meg szer zé sé re vo nat ko zó kö te le -
zett ség vállalást,

- rész le tes szak mai és sze mé lyes ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot.
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A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. jú li us 1-jé tõl 2012. jú -
ni us 30-ig.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint.

Szol gá la ti la kás biz to sí tá sá ra nincs le he tõ ség.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot
le vél ben vagy sze mé lye sen Anarcs Köz ség pol gár mes te ré nek
cí mez ve Anarcs Köz ség jegy zõ jé hez (4546 Anarcs, Kos -
suth út 30.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ dr. Dol hai
Edi na jegy zõ tõl a 45/404-011-es te le fon szá mon.

Anarcs Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te
fenn tart ja azt a jo gát, hogy - meg fe le lõ pá lyá zó hi á nyá ban - a
pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.

* * *

Gyöm rõ Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü -
le te (2230 Gyöm rõ, Sza bad ság tér 1.) pá lyá za tot hir det a
rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó Böl csõ de és Gyer mek köz pont
(2230 Gyöm rõ, Tom pa u. 21.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény ál tal el lá tott szol gál ta tá sok:

-csa lád se gí tés,

- ne ve lé si ta nács adás,

- böl csõ de,

- szo ci á lis kony ha.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le te,
va la mint az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék -
lete sze rin ti fel sõ fo kú szo ci á lis, egész ség ügyi vagy pe da -
gó gi ai szak ké pe sí tés,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

elõnyt je lent: ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 

- a ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,

- rész le tes szak mai ön élet raj zot a sze mé lyi ada tok és a
leg fon to sabb fog lal koz ta tá si ada tok fel tün te té sé vel,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. jú li us 1.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben és az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ leg ké sõb bi
meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Gyöm rõ
Vá ros pol gár mes te re ré szé re kell be nyúj ta ni (2230 Gyöm rõ,
Sza bad ság tér 1.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ
Volcz Zol tán né ok ta tá si re fe rens tõl a 29/330-011/129-es
te le fon szá mon.

* * *

A Kar ca gi Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás Tár su lá si
Ta ná csa (5300 Kar cag, Kos suth tér 1.) pá lyá za tot hir det a
Gyer me kek Át me ne ti Ott ho na (5321 Kun ma da ras, Kun -
he gye si út 27.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben 
elõ írt szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés,

- leg alább 5 év - a pá lyá zat ké pe sí té si elõ írá sa i nak meg -
fe le lõ - fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké -
pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il -
let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett
szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- szá mí tó gé pes is me ret,

- ve ze tõi ta pasz ta lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- ké pe sí tést iga zo ló ok ira tot vagy an nak hi te les má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- szak mai ön élet raj zot, amely tar tal maz za a szak mai
gya kor lat meg lé tét is,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban
részt ve võk meg is mer he tik.

390 SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. már ci us 1-jé tõl 2012.
feb ru ár 29-ig.

Bé re zés:a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben, il let ve az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ ké sõb bi
meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot a Kar ca gi
Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás el nö ke ré szé re (5300 Kar cag,
Kos suth tér 1.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 14 nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a kar ca gi
Pol gár mes te ri Hi va tal Gaz dál ko dá si és Kis tér sé gi Iro dá já nál 
az 59/500-637-es te le fon szá mon.

* * *

Ko má rom Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes -
tü le te pá lyá za tot hir det a Te rü le ti és Krí zis Gon do zá si
Köz pont (2900 Ko má rom, Ke le men L. u. 2.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le -
té ben elõ írt fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- szak mai élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok irat má so la tát,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. má jus 1.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben való meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Kor má rom
Vá ros pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni (2900 Ko má rom,
Sza bad ság tér 1.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap, il let ve az azt kö ve tõ képviselõ-
 testületi ülés.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb in for má ció kér he tõ
Dr. Ha lász Ká roly nál a 34/541-305-ös te le fon szá mon.

* * *

A Kom lói Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás
Ta ná csa (7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3.) pá lyá za tot hir det
a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mény ként mû kö dõ
Kom lói Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás
Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont ja (7300 Kom ló, Pé csi út 42.) 

ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény te vé keny sé ge:

- át me ne ti el he lye zést biz to sí tó el lá tá sok,

- házi se gít ség nyúj tás,

- jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,

- szo ci á lis ét kez te tés,

- nap pa li szo ci á lis el lá tás,

- haj lék ta la nok át me ne ti szál lá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le -
té nek 5. pont já ban elõ írt szak irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

To váb bi ki egé szí tõ fel té te lek:

- az idõs el lá tás te rü le tén szer zett leg alább 5 éves ve ze tõi 
gya kor lat,

- alap fo kú in for ma ti kai is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- szak mai ön élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó kí ván ja-e 
zárt ülés el ren de lé sét a pá lyá zat el bí rá lá sa kor.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. jú li us 1-jé tõl 2012. jú -
ni us 30-ig.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a Szo ci á lis Köz löny ben való meg je le né sét kö ve tõ
30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot a Kom lói
Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás El nö ke, Páva 
Zol tán ré szé re kell be nyúj ta ni (7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he -
tõ a 72/584-000-ás te le fon szá mon a Kom lói Pol gár mes te ri 
Hi va tal In téz mény-fel ügye le ti Iro dá ján Kiss Jó zsef né kis -
tér sé gi kap cso lat tar tó tól.

* * *

A Kom lói Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti Tár -
su lás Ta ná csa (7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3.) pá lyá za tot
hir det a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó Kom lói Kis tér ség
Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás Csa lád se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta (7300 Kom ló, Temp lom tér 4.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény te vé keny sé ge:

- csa lád se gí tõ szol gál ta tás,

- gyer mek jó lé ti szol gál ta tás,

- szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás,

- adós ság ke ze lés.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te, 
va la mint a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let ben elõ írt szak -
irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- alap szol gál ta tá si köz pont ban vagy alap szol gál ta tást
nyúj tó szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mény ben szer zett
ve ze tõi gya kor lat,

- szo ci á lis szak vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- szak mai ön élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát,

- a szo ci á lis szak vizs gát iga zo ló bi zo nyít vány má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó kí ván ja-e 
zárt ülés tar tá sát a pá lyá zat el bí rá lá sa kor.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. jú li us 1-jé tõl 2012. jú -
ni us 30. nap já ig.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a Szo ci á lis Köz löny ben való meg je le né sét kö ve tõ
30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot a Kom lói
Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás El nö ke, Páva
Zol tán részé re kell be nyúj ta ni (7300 Kom ló, Vá ros ház tér 3.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ
a 72/584-000-ás te le fon szá mon a Kom lói Pol gár mes te ri
Hi va tal In téz mény-fel ügye le ti Iro dá ján Kiss Jó zsef né kis -
tér sé gi kap cso lat tar tó tól.

* * *

La jos mi zse Vá ros Ön kor mány za tá nak képviselõ-
 testülete pá lyá za tot hir det La jos mi zse Vá ros Ön kor -
mány za ta Egész ség ügyi, Gyer mek jó lé ti és Szo ci á lis In -
téz mé nye

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le te 
sze rin ti szak irá nyú vég zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a pá lyá zó 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát,

- vég zett sé ge ket iga zo ló ok le ve lek hi te le sí tett má so la tát,

- a pá lyá zó szak mai élet raj zát,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- ko ráb bi mun ka vi szo nyok ra vo nat ko zó iga zo lást.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. jú li us 7.

A meg bí zás meg szû né sé nek nap ja: 2012. jú li us 6.
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Bére zés: a köz al kal ma zottak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény alap ján, ve ze tõi pót lék: a pót lé ka lap
250%-a.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben, az Ok ta tá si Köz löny ben, va la mint a Hi va ta los
Ér te sí tõ ben tör té nõ, az utol só meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za to kat La jos -
mi zse vá ros pol gár mes te ré hez (6050 La jos mi zse, Vá ros -
ház tér 1.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Bas ky And rás
pol gár mes ter nél le het a 76/457-575-ös te le fon szá mon.

* * *

Má gocs Nagy köz sé gi Ön kor mány zat képviselõ-tes -
tü le te pá lyá za tot hir det Gon do zá si Köz pont (7342 Má gocs,
Sza bad ság u. 4.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény te vé keny sé ge:

- ét kez te tés,

- házi se gít ség nyúj tás,

- idõ sek klub ja,

- idõ sek ott ho na.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti szak irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ alap és/vagy sza ko sí tott  szo ci á lis
el lá tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai
gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- szo ci á lis szak vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. má jus 22-tõl 2012.
má jus 21-ig.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot a Pol gár -
mes te ri Hi va tal cí mé re (7342 Má gocs, Sza bad ság u. 39.),
Hõ nig Má ria pol gár mes ter ré szé re sze mé lye sen vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het Hõ nig Má ria
pol gár mes ter nél a 72/451-110-es te le fon szá mon.

* * *

Ó bá nya Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes -
tü le te pá lyá za tot hir det az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott
Idõ sek Klub ja (7695 Ó bá nya, Fõ u. 8.)

klub ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le -
té nek 4. pont já ban elõ írt szak irá nyú szak kép zett ség (szo ci á lis
mun kás, szo ci á lis szer ve zõ, szo ci á lis gon do zó és szer ve zõ, 
szo ci á lis asszisz tens, ápo lói vég zett ség mel lett ve ze tõi,
szer ve zõi vég zett ség),

- bün tet len elõ élet,

- leg alább kö zép fo kú né met nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- szak mai ön élet raj zot,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok és a nyelv vizs ga bi zo nyít -
vány má so la tát.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ
mun ka nap.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lás ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Me csek -
ná dasd-Ó bá nya Köz sé gek Kör jegy zõ sé gé hez kell be nyúj ta ni
(7695 Me csek ná dasd, Fel sza ba du lás u. 2/1.).
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül. A pá lyá zat ered mé nyé rõl 
min den pá lyá zó írás be li ér te sí tést kap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb in for má ció kér he tõ
a 72/463-035-ös te le fon szá mon.

* * *

Ózd Kis tér ség Több cé lú Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa 
pá lyá za tot hir det a 2007. ja nu ár 1-jé tõl mû kö dõ Kis tér sé gi 
Gyer mek jó lé ti In téz mény

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény ve ze tõ fel ada ta: a Gyer mek jó lé ti Köz pon tot,
a Böl csõ dét, a Csa lá dok Át me ne ti Ott ho nát és a Gyer me kek
Át me ne ti Ott ho nát ma gá ban fog la ló Kis tér sé gi Gyer mek -
jó lé ti In téz mény te vé keny sé gé nek szer ve zé se, irá nyí tá sa
és el len õr zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le te
I. ré szé nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott szak kép zett ség,

- szo ci á lis szak vizs ga,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- ve ze tõi gya kor lat,

- bün tet len elõ élet,

- ma gyar ál lam pol gár ság.

Elõnyt je lent: szo ci á lis szak vizs ga gyer mek jó lé ti alap -
el lá tás té ma cso port ból.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. áp ri lis 1.

A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: 2012. már ci us 31.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint + ma ga sabb ve ze tõi pót lék.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. már ci us 1.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Ózd Kis -
tér ség Több cé lú Tár su lá sá nak el nö ké hez kell be nyúj ta ni
(3600 Ózd, Vá ros ház tér 1.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jé nek le jár tát kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást a
48/574-140-es te le fon szá mon le het kér ni.

* * *

Ózd Kis tér ség Több cé lú Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa 
pá lyá za tot hir det a 2007. ja nu ár 1-jé tõl mû kö dõ Kézen -
fogva Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont (3600 Ózd, Szent
Ist ván út 10.) 

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény az aláb bi te vé keny sé ge ket nyújt ja:

- csa lád se gí tés,

- házi se gít ség nyúj tás,

- tá mo ga tó szol gál ta tás,

- szen ve dély be te gek kö zös sé gi el lá tá sa,

- ápo lást, gon do zást nyúj tó idõ sek bent la ká sos el lá tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék let
9. pont já ban meg ha tá ro zott szak irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a szo ci á lis el lá tás te rü le tén
vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

- leg alább 2 éves ve ze tõi gya kor lat,

- bün tet len elõ élet,

- ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- szak mai élet raj zot,

- a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- a szo ci á lis szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. áp ri lis 1.

A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: 2012. már ci us 31.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint + ma ga sabb ve ze tõi pót lék.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. már ci us 1.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Ózd Kis -
tér ség Több cé lú Tár su lás Tár su lá si Ta nács el nö ké nek cí -
mez ve kell be nyúj ta ni (3600 Ózd, Vá ros ház tér 1.).
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ
Dr. Pal la gi Ist ván né tól a 48/574-150-es te le fon szá mon.

* * *

Az Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
(ANK) (7632 Pécs, Apá czai kör tér 1.) pá lyá za tot hir det a
Böl csõ de 

in téz mény egy ség-ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 
I/2. pont ja sze rin ti ké pe sí tés,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok irat má so la tát,

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nál az 1997. évi
XXXI. tör vény 15. §-ának (8) be kez dé se sze rin ti fog lal -
koz ta tást ki zá ró ok nem áll fenn,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel (a fe -
lada tel lá tás kon cep ci ó ja, az in téz mé nyi in teg rá ci ó ban
be töl tött sze rep),

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, il let ve
mun kál ta tói iga zo lást, va la mint a mun kál ta tó nak ko ráb ban 
be nyúj tott er köl csi bi zo nyít vány má so la tát, ha a je len le gi
mun ka kö re er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. au gusz tus 1-jé tõl
2012. jú li us 31-ig.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. áp ri lis 15.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot
két pél dány ban az Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ -
dé si Köz pont igaz ga tó já nak cí mez ve (7632 Pécs, Apá czai
kör tér 1.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. jú ni us 14.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb in for má ció kér he tõ
Ma y er Zsu zsá nál a 72/550-646-os te le fon szá mon.

* * *

A pó ka sze pet ki Szo ci á lis Szol gál ta tó Tár su lás Tár -
su lá si Ta ná csa pá lyá za tot hir det pó ka sze pet ki Szo ci á lis
Szol gál ta tó Köz pont (8932 Pó ka sze petk, Arany J. u. 6.),
mint szo ci á lis alap szol gál ta tá so kat biz to sí tó in téz mény

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re, rész mun ka idõ ben (napi hat
órás fog lal koz ta tás sal).

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le -
té ben fog lalt szak irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok irat má so la tát,

- er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel.

Elõnyt je lent: ha son ló mun ka kör ben szer zett szak mai
gya kor lat.

Az ál lás hely be tölt he tõ: 2007. áp ri lis 1. nap já tól.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Pó ka sze petk
Köz ség Ön kor mány za tá hoz (8932 Pó ka sze petk, Arany J. u. 6.) 
kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. már ci us 20.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tõ a
92/584-006-os te le fon szá mon.

* * *

Po rosz ló Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes -
tü le te pá lyá za tot hir det a po rosz lói Idõ sek Ott ho na
(3388 Po rosz ló, Al kot mány út 7.) rész mun ka idõs

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl tés ére heti 20 órá ban.

Az in téz mény ve ze tõ je egy ben az ott hon hoz in teg rált
köz sé gi szo ci á lis alap- és sza ko sí tott el lá tást is szer ve zi.
Ezen be lül a házi gon do zást, szo ci á lis ét kez te tést és az idõ sek
klub já nak ve ze tõi fel ada ta it is el lát ja.
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Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti szak irá nyú szak kép zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, alap- és sza ko sí tott el lá tás te -
rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- szo ci á lis szak vizs ga,

- hely ben la kás (szol gá la ti la kást, úti költ ség té rí tést nem 
tu dunk biz to sí ta ni).

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- rész le tes szak mai ön élet raj zot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. áp ri lis 1.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés nap já tól szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot a Pol gár -
mes te ri Hi va tal cí mé re (3388 Po rosz ló, Fõ út 6.), Bor nem -
issza Já nos pol gár mes ter hez sze mé lye sen vagy pos tai úton 
kell be nyúj ta ni (tel: 36/553-023).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ lejár tát kö ve tõ 30 na pon be lül össze hí van dó kép vi se lõ-
 testületi ülés.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ 
a 36/553-023-as te le fon szá mon.

* * *

Ro zsály Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes -
tü le te pá lyá za tot hir det a Túr mel lé ki Er dõ hát Mik ro Kör -
zet Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat in téz mény -
fenn tartói tár su lás mû kö dé si te rü le té re, Gyer mek jó lé ti
és Csa lád se gí tõ Szol gá lat (4971 Ro zsály, Kos suth u. 37.)
- mint rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv - 

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Tár su lás, in téz mény mû kö dé si te rü le te: Ro zsály, Ga csály,
Méh te lek, Tisz ta be rek, Túr ri cse, Vá mos oro szi, Csa holc,
Zaj ta, Csász ló, Gar bolc, Nagy hó dos, Kis hó dos köz sé gek.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- a 15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
I. rész 1. pont já ban sze rep lõ fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség,

- bün tet len elõ élet,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat (a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 3. §-ának (3) be kez dé se sze rint),

- szo ci á lis szak vizs ga, il le tõ leg an nak a meg bí zást kö ve tõ
két éven be lü li meg szer zé sé re tör té nõ kö te le zett ség vál la lá sa.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- az is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so -
la tát,

- a szo ci á lis szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát, an nak
hi á nyá ban a szo ci á lis szak vizs ga két éven be lü li meg szer -
zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za tot,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

Az ál lás hely be tölt he tõ: a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény és an nak vég re haj tá si ren de le te sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben való meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Ro zsály
Köz ség pol gár mes te ré hez (4971 Ro zsály, Kos suth u. 21/a.)
kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ so ron kö vet ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb in for má ció a jegy zõ tõl
kér he tõ a 44/368-136-os te le fon szá mon.

* * *

* * *

Szom bat hely Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá nak
Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a szom bat he lyi Egye sí tett
Böl csõ dei In téz mény (9700 Szom bat hely, Bem Jó zsef u. 33.)
s egy ben, mint a Mód szer ta ni Böl csõ de

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.
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Pá lyá za ti fel té te lek:

- pe da gó gus vagy fel sõ fo kú szo ci á lis alap vég zett ség,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, böl csõ dé ben szer zett gya kor lat,

- csa lád vé de lem, csa lád gon do zás vagy gyer mek jó lé ti
alap el lá tás té ma cso port ban szer zett szo ci á lis szak vizs ga,

- leg alább 2 év ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent: leg alább kö zép fo kú né met nyelv vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- a pá lyá zó ada ta it is tar tal ma zó rész le tes szak mai ön -
élet raj zot,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel (4 pél -
dány ban),

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,

- a szo ci á lis szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,

- a nyelv vizs ga bi zo nyít vány hi te les má so la tát,

- nyi lat ko za tot, mely ben a pá lyá zó hoz zá já rul, hogy pá -
lyá za ti anya gát az ese ti bi zott ság, va la mint a Köz gyû lés és
an nak szer vei meg is mer jék és abba be te kint se nek.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

A meg bí zás kez dõ nap ja: 2007. má jus 1.

A meg bí zás meg szû né sé nek idõ pont ja: 2012. áp ri lis 30.

Jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben való meg je le nést kö ve tõ 15. nap. Pos tai úton tör té nõ 
be kül dés esetén a pos tai bé lyeg zõ dá tu ma ke rül fi gye lembe -
vételre.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Szom bat hely
Me gyei Jogú Vá ros pol gár mes te ré nek cí mez ve (9700 Szom -
bat hely, Kos suth L. u. 1-3.) kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon
kér jük fel tün tet ni: „Egye sí tett Böl csõ dei In téz mény”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül össze hí vott Köz gyû lés
idõ pont ja (a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let 4. §-ának
(11) be kez dése ér tel mé ben).

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót Szom -
bat hely Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Egészség -
ügyi, Szo ci á lis és Csa lád vé del mi Osz tá lyán sze mé lye sen
(9700 Szom bat hely, Kos suth L. u. 1-3.) vagy a 94/520-149-es
te le fon szá mon le het kér ni.

* * *

Ti sza kécs ke Vá ros Ön kor mány za tá nak képviselõ-
 tes tü le te (6060 Ti sza kécske, Kõ rö si u. 2.) pá lyá za tot hir det
a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó Egye sí tett Szo ci á lis In téz -
mény (6060 Ti sza kécs ke, Vö rös marty u. 11.) 

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény te vé keny sé gei:

a) ét kez te tés,

b) házi se gít ség nyúj tás,

c) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,

d) nap pa li el lá tás,

e) szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás,

f) csa lád se gí tés, gyer mek jó lé ti szol gál ta tás,

g) ápo lást, gon do zást nyúj tó bent la ká sos ott hon,

h) mi kor tár su lás ke re té ben el lát ja a c) és f) pont ban fel -
so rolt fel ada to kat.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le -
té nek 5. pont já ban elõ írt szak irá nyú szak kép zett ség,

- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let 3. §-a (3) be kez -
dé sé nek a) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ leg alább
5 éves szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- sze mé lyi ada to kat is tar tal ma zó szak mai ön élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok irat(ok) má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- a szak mai gya kor lat meg lé té rõl szó ló iga zo lást,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év, 2007. au gusz tus 1-jé tõl
2012. jú li us 31. nap já ig.

Il let mény: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény, va la mint a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben, va la mint a Hi va ta los Ér te sí tõ ben tör té nõ ké sõb bi
meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Ko vács
Ernõ pol gár mes ter ré szé re kell be nyúj ta ni (6060 Ti sza -
kécs ke, Kõ rö si u. 2.).

1. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 397



A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban Ko vács Ernõ pol gár mes ter nél
le het ér dek lõd ni a 76/441-412-es te le fon szá mon vagy sze -
mé lye sen.

* * *

Vá mos pércs Vá ro si Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te pá lyá za tot hir det Nyír már ton fal va, Új lé ta, Vámos pércs,
Fü löp Ön kor mány za tok Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ
Szol gá la ta (4287 Vá mos pércs, Béke u. 3.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zett ség, va la mint a
15/1998. (IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
elõ írt szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés,

- leg alább 5 év - a pá lyá zat ké pe sí té si elõ írá sa i nak meg -
fe le lõ - fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké -
pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il -
let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szer zett
szak mai gya kor lat,

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- szo ci á lis szak vizs ga,

- szo ci á lis és/vagy gyer mek jó lé ti in téz mény ben szer zett 
ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

- a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tot vagy an nak hi te les má so la tát,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

- szak mai ön élet raj zot, amely tar tal maz za a szak mai
gya kor lat meg lé tét is,

- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

Az ál lás hely be tölt he tõ: a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyok 
sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí vás 
Szo ci á lis Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott
30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: a pá lyá za tot Vá mos -
pércs Vá ro si Ön kor mány zat pol gár mes te ré hez (4287 Vámos -
pércs, Béke u. 1.) kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tõ Dr. Tóth
Kál mán jegy zõ tõl az 52/591-502-es te le fon szá mon. 

* * *

Vész tõ Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat (5530 Vész tõ, Rá kó czi u. 2.)

in téz mény ve ze tõi

ál lás he lyé nek be töl té sé re.

A Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat az aláb bi ellá -
tásokat nyújt ja:

- csa lád se gí tés,

- gyer mek jó lé ti szol gál ta tás,

- szo ci á lis in for má ci ós szol gál ta tás.

Pá lyá za ti fel té te lek:

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le te
sze rin ti szak irá nyú szak kép zett ség, va la mint a 15/1998.
(IV. 30.) NM ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ké pe sí tés,

- leg alább 5 év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú
szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben 
szer zett szak mai gya kor lat [a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
ren de let 3. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja]

- bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:

- alap szol gál ta tá si köz pont ban vagy alap szol gál ta tást
nyúj tó szo ci á lis in téz mény ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,

- szo ci á lis szak vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

- szak mai ön élet raj zot,

- a ké pe sí tést iga zo ló ok irat(ok) má so la tát,

- a szo ci á lis szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát vagy a
pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki ne ve zé sét kö ve tõ en
két éven be lül vál lal ja a szak vizs ga le té te lét,

- 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
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- az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej lesz té si el kép ze lé sek kel,

- nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za tot el bí rá ló ülé se ken 
a pá lyá zó kí ván ja-e zárt ülés tar tá sát.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 5 év.

Az ál lás hely be tölt he tõ: a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény és a vég re haj tá sá ra ki adott ága za ti ren de let
alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Szo ci á lis Köz -
löny ben és az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ ké sõb bi meg -
je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja és he lye: a pá lyá za tot
zárt bo rí ték ban, „Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat
in téz mény ve ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni
Vész tõ Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hivata -
lához, Ka szai Já nos pol gár mes ter ré szé re (5530 Vész tõ,
Kos suth L. u. 62.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 60 na pon be lül.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tõ Ka -
szai Já nos pol gár mes ter tõl a 66/477-001-es te le fon szá mon 
vagy sze mé lye sen a Pol gár mes te ri Hi va tal ban (Vész tõ,
Kos suth L. u. 62.).
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Szer kesz ti a Szo ci á lis és Munkaügyi Mi nisz té ri um, 1054 Bu da pest V., Aka dé mia u. 3.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. La ka tos Hed vig, tel.: 312-6002, 475-5745. 
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Szer kesz tõ sé gi Iro da: Bp. VIII., So mo gyi Béla u. 6. Te le fax: 266-5099.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt inter netcímen, 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fáma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2007. évi éves elõ fi ze té si díja: 15 624 Ft. Egy pél dány ára: 1449 Ft.  
A hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lés hez fo tó zás ra al kal mas mó don
mel lé kel ni. A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
HU ISSN 1589-2492

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
07.0239 - Nyom ja: a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak te kint jük. Csak
ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek
elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves
fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar
 Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.
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